
โครงการจัดเวทีประชาคม 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………. 

 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม  

2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และ

เทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 

ความคิดเห็น ความตองการ เปิดโอกาสใหภาคประชาชนได้มีสวนร่วมในการรับรู ร่วมกำหนดแนวทาง 

การดําเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

ด้วยการจัดทำโครงการจัดเวทประชาคมขึ้น  เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ

ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่ จะมีผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ ประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผน

ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน

สูงสุดแกประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี ่ยวข้องในการดำเนินกิจการตาม

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แท้จริงของประชาชน  

3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ รว่มแกปญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  

4) เพ่ือนำมาเปน็ขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ  

5) เพ่ือส่งงเสริมใหเกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม  

6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

ชุมชน/หมูบ้าน/ตำบล ในพื้นที่ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ  

1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานทีเ่กี่ยวของดำเนินการจัดเวทีประชาคม 



2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปิดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขาร่วม

ประชุม ประชาคมเพ่ือกำหนดทิศทางนโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ  ตามวันเวลา  และ

สถานที่ที่เหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นํา และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนที่ อย่าง

เสมอภาค และเทาเทียมกัน  
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3) นําผล/ขอเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น

รูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

     10,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ  

สำนักปลัด เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียมกัน  

  ผลลัพธ์ 

1)  ไดร้ับทราบปญหาและความตองการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  

2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 

 3) มีข้อมลูพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสรมิการมีสวนรว่มของประชาชนในการบริหารกิจการ 

ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

………………….. 

 
1. ชื่อโครงการ : สงเสริมการมีสวนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้

และการใชจ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ  การที่เทศบาล 

ตำบลไผ่ดำพัฒนา จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงาน

ด้วยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นการสงเสริม

ใหประชาชนมีส่วนรว่มในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ใหสามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนได้อย่างแท้จริง สงเสริมกระบวนการมีสวนร่วมในการจัดทำแผน พัฒนาทองถิ่น การจัดทำ

งบประมาณของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา และร่วมดำเนินการโครงการ รวมทั ้ง ติดตามโครงการ 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น ส่งผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือส่งเสริมใหประชาชนมีสวนร่วมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิน่ของตน  

2) เพ่ือส่งเสริมใหประชาชนมีสวนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่าง ๆ ของตน  

3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส  

4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ ตามแผนพัฒนาทองถิน่ของตน  

4. กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนในพืน้ที่ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

5. วิธีดำเนินการ  

1) จัดใหประชาชนมีสวนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 



1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำ

แผน พัฒนาทองถิ่น โดยสงเสริม/เปิดโอกาสใหประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิเหมาะสม หรือผู้มีสวนไดส้วนเสียได้

เขาร่วมเป็น คณะกรรมการ/คณะทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในนจำนวนสัดสวนที ่มีผลตอ 

การตัดสินใจในการบริหาร โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยใหคณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาทีด่ังนี้ 

- การมีสวนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  

- การมีสวนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  

- การมีสวนร่วมดำเนินการตามโครงการ  

1.2) จัดทำร่างแผนพัฒนาทองถิ่น  

1.3) เผยแพร่ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง  

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.4) หนว่ยงานทีเ่กี่ยวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน  
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1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถิ่น ตามข้ันตอนตอไป  

1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถิน่ ตอสาธารณชน  

1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตอคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิน่ตอไป  

2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ

การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ  

2,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัด  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนร่วมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น และมี

ช่องทาง ใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่าง ๆ  



2) เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนามีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมปนกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

ผลลัพธ์ 

เกิดการมีสวนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่าง ๆ  ตามภารกจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………………….. 
  

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

2. หลักการและเหตุผล  

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ ผลตามเป้าหมายหรือไม่

ตลอดจนเป็นการ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลที่ได้ จากการ

ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ตอไป  

 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น

รูปธรรม ซึ ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และการอำนวย  ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุข

ของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดีและสงเสริมใหประชาชนมีสวนร่วมในการบริหารกิจการ



ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงดำเนินการ จัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ตำบลไผ่ดำพัฒนา 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือส่งเสริมการมีสวนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม

ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง  ๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น  

 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารรงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้ 

 3) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

 ประชาชนในพืน้ที่ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

5. วิธีดำเนินการ  

 1) ประสานกับสวนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

 2) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ  

 3) จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ  

 4) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

  (1) ผู้แทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2 คน  

  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2 คน  

  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2 คน  

  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ  

  (5) หัวหนาสำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
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ใหคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 

  (1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ตามหลักเกณฑและวิธีการ บริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี  

  (2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ปละ 2 ครั้งเปน็อย่างน้อย แล้วเสนอ

ผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข  

สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 



  (3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัตาิชการของเทศบาลตำบลไผ่ดำ

พัฒนาสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำป  

  (4) ดำเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนามอบหมาย  

 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

 6) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารทองถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารทองถิน่เสนอต่อสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิน่ทราบ  

 9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  

เชน เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อออนไลนเสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธฯลฯ  

 10) รายงานผลการดำเนินการ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ  

 2,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 สำนักปลัด เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  

 1) มีการแตง่ต้ังภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

 2) ประชาชนไดม้ีสวนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแกไขโครงการ

ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น  

 ผลลัพธ์ 

 ส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 

 

 

 

โครงการมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน 



ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

……………………………. 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่อราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล  

 เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรองทุกข 

และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะ

และ การบริหารราชการของหน่วยงานใหเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงได้จัดทำ

มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแก

ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทาง 

การติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื ่องร้องเรียนต่าง ๆ ใหมีความรวดเร็ว 

เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพรกระบวนการรองเรียน และขั้นตอน

ใหประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

3. วัตถุประสงค  

 1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ใหสามารถ 

ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนได้อย่างเหมาะสม  

 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนชองทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาชองทางการติดตามผล 

และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกขและเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

4. กลุ่มเป้าหมาย  

 สำนักปลัด เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

5. วิธีดำเนินการ  

 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา

ความเดือดรอนใหแกประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก  

 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานทีเ่กีย่วของ ดังนี้ 

  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป  

  - กำหนดใหมีการจดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/รองเรียนของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

    - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดใหมีการประชาสัมพันธ์เผยแพรกระบวนการรองเรียน และ 

ขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 



  - กำหนดใหมีเจาหนาที่/หนว่ยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  

  - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปัญหา  

ชองทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนต่าง  ๆ  
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  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื ่องร้องเรียน /รองทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง

เหมาะสม ภายใน 15 วัน หากไมส่ามารถดำเนินการไดท้ันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผู้ร้องเรียนทราบ 

  - กำหนดใหหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าว

หนาผลเรื่องรองเรียน ใหผู้รองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผู้รองเรียนสามารถ 

ติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

 3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาทีข่องหน่วยงาน 

  - จัดทำคูมือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคูมือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำ

การร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ เป็นตน  

  - กำหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบอย่างงชัดเจน  

  - กำหนดชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเจาหนาทีข่องหน่วยงานผ่านทางชองทางออนไลน์โดยแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง

ข้อมูลของผู้แจงเบาะแส  

  - จัดทำข้อมลูสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาทีข่องหน่วยงาน  

  - จัดทำขอมูลความก้าวหนาการจัดการเรื่องร้องเรียน เชน จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ  ฯลฯ  

 4) จัดทำคูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกขและคูมือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตแนวทางดำเนินการต่อเรื่องรองเรียนที่เกี ่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

เจาหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ใหทุกหน่วยรับทราบและเปิดเผยตอสาธารณชน 

 6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการปองกัน และแกไขไม่ให 

เกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 



 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ 

เผยแพรใหสาธารณชนทราบ  

 8) คณะทำงานฯ กำบติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ  

 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใชบริการ  

 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร

รับทราบละเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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7. งบประมาณดำเนินการ  

     2,000  บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบ  

 สำนักปลัด เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

  ผลผลิต  

 1) มีศูนยห์รือหน่วยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  

 2) มีการแต่งตั้งเจาหนาที/่หนว่ยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  

 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ

ขัน้ตอนเรื่องรองเรียน  

 4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู ้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี

ชอ่งทางในการ ติดตามเรือ่งรองเรียนใหผู้รองเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาให้สามารถ 

ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่

กำหนดไว  

 ผลลัพธ์  

 ประชาชนเกิดดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

………………………… 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล  

 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ

พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเป็นพรรคพวกของ

นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งที่ลดน้อยถอย

ลง และยังมองเห็นวาการทุจริตเป็นเรื่องปกต ิทั่วไปทีไ่ด้รับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย 

และไมอ่ยากเขาไปยุงเกีย่ว นอกจากนั้นสภาพปญหา บางสวนก็มักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาทีข่องรัฐที่

มุงแสวงหาผลประโยชนปญหาการทุจริตเป็นปญหาที่สงผล กระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

ของประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาค

ประชาชน 



 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง  ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำ

กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 

รวมถึงส่งเสริมสิทธิ์ในการรับรูและเขาถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต  

3. วัตถุประสงค  

 1) เพ่ือส่งเสริมองคความรูในการต่อต้านการทุจริตใหภาคประชาชน  

 2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  

4. กลุ่มเป้าหมาย  

 ประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 5. วิธีดำเนินการ  

 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี ่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ได้แก บอรดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่าง ๆ บอรดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ 

เว็บไซตของหน่วยงาน 

  2) จัดอบรมใหความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง  ๆ หรือกิจกรรมต่าง 

ๆ ของ หนว่ยงาน  

 3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

 4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  

 5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ

บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
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6. ระยะเวลาดำเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ  

 5,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา(งานป้องกันฯ) 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ์  

 ผลผลิต  



 1) มีการเผยแพรองคความรู เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตใหภาคประชาชน ผ่านชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ชองทาง  

 2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

 ผลลัพธ์ 

 การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการโครงการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต 

ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………….. 

 
1.ชื่อโครงการ โครงการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 



2. หลักการและเหตุผล  

 สภาพปญหาการทุจริตมักเกิดจากการใชอำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุงแสวงหาผลประโยชน์  ปญหา

การทจุริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแก

ไขปญหาดังกล่าว ใหสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นตองอาศัยความรว่มมือจากทุกภาคสวนในการที่

จะปองกันและปราบปราม การทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรม

สร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองคความรูการต่อต้านการทุจริต ใหกับภาค

ประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงข้อมูลข่าวสารเพื ่อให้มีส่วนร่วมในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตใหแกเครือขา่ยภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค  

 1) เพ่ือส่งเสริมใหเกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการปองกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 

 2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนที่เกี่ยวข้องในการปองกันและต่อต้านการทุจริต  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) ประชุมหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก

เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ  

 2) ประชาสัมพันธ์ใหความรูแกประชาชนในการปองกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต  

 3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4) เผยแพรหลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการตอต้านการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือ 

ชองทางอ่ืน ๆ  

 5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต  (ภาครัฐ 

ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม)  

 6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ  

 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ  

 5,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

 ผลผลิต  

 มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ปองกันและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

 ผลลัพธ์ 

 ประชาชนไดม้ีสวนร่วมในการปองกัน เฝ้าระวัง และตอ่ต้านการทุจริตเพ่ิมมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

โครงการกิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

……………….. 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อต่อตา้นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  

 ปญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษกิจ สังคม และความมั ่นคงของประเทศ 

กระบวนการ แกไขปญหาดังกล่าวใหสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นตองอาศัยความร่วมมือจากทุก

ภาคสวนในการที่จะปองกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องสงเสริมการมีสวนร่วมของภาค

ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต  

 การจะแกไขปญหาการทุจริตได้บรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนร่วมในการปอง

กันการทุจริตร่วมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้จัดทำกิจกรรมบูรณาการ ทุก

ภาคสวนเพื่อต่อต้านการทุจริต  เพื่อร่วมสร้างกลไกใหทุกภาคสวนได้ร่วมกันสงเสริม สนับสนุน และสร้าง

ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเขมแข็งตอไป 

3. วัตถุประสงค  

 1) เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ

ต่อต้านทุจริต 

 2) เพ่ือพัฒนาเครือขา่ยและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคสวนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเขมแข็ง  

4. กลุ่มเป้าหมาย  

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดําเนินงาน  

 1) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต  จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 2) กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 



 3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ

ต่อต้านการทุจริต ใหบุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน  

 4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนนตาม

แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต  

 5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน  

6. ระยะเวลาดำเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ  

 5,000  บาท 
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8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  

 เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต  

 เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคสวนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 

 ผลลัพธ์ 

 มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 


