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ส ่วนที ่1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห ์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้ องการ    
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท ี่ม ีอยู ่ในองค ์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท ี่อาจเก ิดข ึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหน ่วยงานท ี่อาจเกี่ยวข ้องกับการกระทําท ุจร ิต เพ่ือพิจารณาว ่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู ่ใน  
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่  

 การทุจริตในระดับท ้องถิ่น พบว ่าป ัจจัยที่มีผลต ้อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท ้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอํานาจลงสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพ ื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต ่ในทาง
ปฏิบัติทําให้ แนวโน ้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ ิ่มมากยิ่งข้ึนเช ่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จําแนกเป  น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ เกิดจาก 
การละเลยขององคก์รปกครองส่วนท ้องถิ่น 
 2) สภาพหรือป ัญหาที่เกิดจากต ัวบ ุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช ่องว ่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรอืลักษณะป ัญหาของการท ุจรติท ี่เก ิดจากการขาดความรู้ ความเข ้าใจและขาดค ุณธรรมจรยิธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะป ัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะป ัญหาของการท ุจริตท ี่เก ิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
จากภาคส ่วนต ่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะป ัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารม ี และอ ิทธิพลท ้องถิ่น 
 สาเหต ุและป ัจจ ัยท ี่น  าไปส ู่การท ุจรติขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นสามารถสร ุปเป ็นประเด็นได้ด ังนี้ 
  1) โอกาส แม้ว ่าในป ัจจุบันมีหน ่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการป ้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแต ่พบว ่า ยังคงมีช ่องว ่างที่ทําให้ เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล ่ าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่ เขม้แข ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะขา้ราชการระดับสูงก เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งท ี่ทําให้ เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป  นที่ยอมรับว ่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ ้งเน ้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนใน  
ป ัจจุบันม ุ ้งเน ้นท ี่การสร ้างความร่ํารวย ด ้วยเหตุนี้จึงเป  นแรงจูงใจให ้ เจ ้าหน ้าท ี่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ ทุจริต
มากยิ่งขึ้น 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้ การทุจริตกลายเป  นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการ
ตรวจสอบความโปร ่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป  นการยากที่จะเข ้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บ ุคคลเหล ่านี้ 
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้ แก่ การจัดซื้อ-จัดจ ้าง เป  นเรื ่องของการ 
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ผูกขาด ดังนั ้นจึงมีความเกี่ยวข ้องเป  นห ่วงโซ่ ผลประโยชน ์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก ่
เจ ้าหน ้าที่เพื่อให้ ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได ้แก่การ
ผูกขาดในโครงการก ่อสร ้างและโครงสร ้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค ่าตอบแทนท ี่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต ่อรายจ ่าย ความยากจนถือเป  นป ั จจัยหนึ่ง ที่
ทําให้ ข ้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต ้องการที่จะมีสภาพความเป  นอยู ่ท ี่ดีข ึ้น ทําให้เจ ้าหน ้าที่ต ้อง
แสวงหาช ่องทางเพ ื่อเพ่ิม “รายได ้พิเศษ” ให ้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว ่าเป  นเครื ่องวัดความดีของคน แต่ในป ัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป      
น ้อยลง และมีความเห นแก ่ตัวมากยิ ่งขึ ้นมองแต่ประโยชน ์ส ่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว ่าที ่จะยึดผลประโยชน์     
ส ่วนรวม 
 7) ม ีค ่านิยมที่ผิด ป ัจจุบันค ่านิยมของสังคมได้ เปลี่ยนจากยกย ่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป  น 
ยกย ่องคนที่มีเงิน คนที่เป  นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน ้าที่การงานสูง ด ้วยเหตุนี้ ผู้ที่ม ีค ่านิยมที่ผิด เห น
ว ่าการทุจริตเป  นวิถีชีวิตเป  นเรื ่องปกติธรรมดา เห นคนซื่อเป  นคนเซ ่อ เห นคนโกงเป  นคนฉลาด ย ่อมจะทําการ
ทุจริตฉ ้อราษฎรบังหลวง โดยไม่ม ีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ ้านเม ือง 

 2. หลักการและเหตุผล 
 ปจัจุบันป ัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยังจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาลําดับต้น 
ๆ ท ี่ขัดขวางการพ ัฒนาประเทศท ั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย 
ไม่ว ่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคม   
ว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข ่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการ
อยู ่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส ่วนท้องถิ่น
อย่างยิ ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณะของประเทศไทยเรื ่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณะ คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื ่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร ่งใสนานาชาติ (Transparency International  –  IT)  
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว ่าง ปี 2555 – 2558 อยู ่ ท ี่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต  ม 100 โดย
ใน ปี 2558 อยู่ อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
ส ิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย และล ่าส ุดพบว ่ าผลคะแนนของประเทศไทย ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จาก         
ปี  2558  ได้ ลําดับท ี่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท ้อนให ้เห นว ่าประเทศไทย เป  นประเทศท ี่มี  
ปัญหาการคอร ์รัปช ันอยู ่ในระดับสูง 
 แม้ว ่าในช ่วงระยะที่ผ ่านมา ประเทศไทยได้ แสดงให้ เห นถึงความพยายามในการปราบปรามการป ้ องกัน 
การทุจริต ไม่ว ่าจะเป  นการเป  นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการต ่อต้านการทุจริต 
(United  Nations  Convention  Against  Corruption-UNCAC)  พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค ์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย ่างยิ ่งคณะกรรมการป ้องกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติได ้ จัดทํายุทธศาสตร ์ชาติ 
ว ่าด ้วยการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล ้ว 3 ฉบับ แต ่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน ้ม     
ที่ลดน ้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป  นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ แนวดิ่ง (Vertical  Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช ่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู ่ญาติพ่ีน ้องและ พวก
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พ ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส ่วนมองว่า
การทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกตทิ ี่ยอมร ับได้ ซ ึ ่งน ับได้ว่าเป  นป ัญหาที่ฝ ั่งรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล ่าว
ได ้ว ่าเป  นส ่วนหนึ ่งของค ่ านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล ้ว ผนวกกับป ัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความ
รว่มมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยก ัน จ ึงส ่งผลให้ การทํางานของกลไกหร ือความพยายามท ี่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ สามารถ
ทําไดอ้ย ่างเต  มศ ักยภาพขาดความเข ้มแข ง 
 ปจัจุบันยุทธศาสตร์ ชาติว ่าดว้ยการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถ ึง ปี พ.ศ. 2564 ซ ึ่งม ุ ่งสู ่การเป  นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ ่ายการเมือง หน ่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ ์ รักษาผลประโยชน ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด ้านความโปร ่งใส่ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต ้านทุจริต” มีเป ้าหมายหลักเพื่อให ้ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม ่น ้ อยกว ่าร ้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ 
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ ้าหน ้าที่ของรัฐและประชาชนต ้องมี 
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป  นอยูในป ัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน ้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด 
ยุทธศาสตร ์  การดําเนินงานหลักออกเป  น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร ท ี่ 1 สร ้างสังคมท ี่ไมท่นตอ่การทุจริต 
 ยุทธศาสตร ท ี่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเม ืองในการต ่อต ้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร ท ี่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร ท ี่ 4 พ ัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร ท ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร ท ี่ 6 ยกระดับคะแนนด ัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั ้น เพ่ือให ้การดําเนินการขับเคลื ่อนด ้านการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ ์ของยุทธศาสตร์ว ่าด ้วยการป ้ องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท ี่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความ
โปร ่งใส สร ้างค ่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้ เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ ดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นต ้นแบบ ด ้านการป ้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ ื่อกําหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการป ้ องกันและปราบปรามการทุจริตผ ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่างๆ ที่เป  น
รูปธรรมอย ่างชัดเจน อันจะนําไปสู ่ การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป ้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย ่างแท้ จริง 

 3. วัตถ ุประสงค์ของการจัดท  าแผน 
  1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค ์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
  2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
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  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
  4) เพ ื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น 
  5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข ่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. เป ้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ บังเกิดประโยชน์ สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้ เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป ้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ของข ้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครื่อขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเขม้แข งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอยา่งเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  1) ข ้าราชการฝ ่ายการเมือง ข ้าราชการฝ ่ายบริหาร บุคลากรขององค ์กรปกครองส ่วนท ้ องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท ้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท ้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร ้างค ่านิยม และอุดมการณ์ ใน
การต ่อต ้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ ังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงท ี่สามารถนํามาประยุกต์ ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต     
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการรวมถึงเครือข ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทํา การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนแบบ 
ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข งอย่างยั่งยืน 
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6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานการจัดงานให กับหน วยงานที่เกี่ยวข องทราบ 
6.4 ประสานคณะว ิทยากร และประชาส ัมพันธ เช ิญชวนโรงเรียนต างๆ เข าร วมโครงการ 
6.5 แต งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
6.6 ดําเนินการจัดซ ื้อจัดจ างตามระเบียบพร อมท ั้งภาพถ ายกิจกรรม 
6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ระหว างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
xxxx บาท 
9. ผ ู รับผ ิดชอบ 
กองการศ ึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม องค การบริหารส วนตําบลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 ผู เข าร วมโครงการมีพ ัฒนาการทางด านร างกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติป ญญาแก เด ก 
10.2 ผู เข าร วมโครงการมีจิตสําน ึกตระหน ักถ ึงบทบาทหน าท ี่ของตนเอง 
10.3 ผู เข าร วมโครงการตระหน ักในความซ ื่อสัตย สุจริต มีว ินัย 
10.4 ผู เข าร วมโครงการได รับความรู เกี่ยวกับสิทธ ิของเด กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
ต ัวอย างท ี่ 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเข าค ายพ ุทธบ ุตร 
2. หลักการและเหต ุผล/ความเป นมา 
การเปลี ่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย างรวดเร ว ทําให เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค านิยมโลกตะวันตก 
ละทิ้ง คําสั่งสอนในพระพ ุทธศาสนา เห นว าเป นสิ่งงมงาย ไร สาระ ล าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึด
เหนียวจิตใจ ที่จะทําให ช ีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก ไขป ญหาต างๆ ในช ีวิตที่เกิดข ึ้นได จึงมีแนวโน มใน
การดําเนินชีวิตที่ผิด ก อให เกิดความเครียด จนอาจจะแก ป ญหาด วยการฆ าตัวตาย หรือแก ป ญหาด วยการ
พ่ึงพายาเสพติด เด กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เป นอนาคตของชาติ เป นกลุ 
มคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถช วยกันเสริมสร างกิจกรรมที่เป นประโยชน ต อการพ ัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
เด กและเยาวชนเป นวัยที่มีความคิดสร างสรรค มีพลังและศ ักยภาพมาก การกระตุ นให เด ก และเยาวชน กล 
าคิด กล าทํา กล าแสดงออกในสิ ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร างสรรค และส งเสริมให เป นคนที่มี 
คุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีสติป ญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะช วยสร างให พวก
เขาตระหนักถึง คุณค าของตนเองพร อมมีภูมิคุ มกัน รู เท าทันการเปลี ่ยนแปลง ไม ตกเป นเหยื ่อหรือสร างป 
ญหาให กับสังคม แต กลับจะเป นผู พร อมที่จะพ ัฒนาตนเองให เป นทรัพยากรอันทรงค ุณค า เป นพลัง
ขับเคลื่อนการพ ัฒนาประเทศชาติ เพ ื่อความเจริญก าวหน าและ มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต องมีความรู และ
ศีลธรรมควบคู กันไป เพ่ือให เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค านิยมในการ 
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ดําเนินช ีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบ ัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล พ.ศ. 2537 แก ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต บ ังคับแห งกฎหมายองค การบริหารส วนตําบลมีหน าที่ต องทํา
ในเขตองค การบริหารส วนตําบล (5) ส งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจและ หน าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน 
ของประชาชนในท องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 ข อ 11 การ บํารุงรักษาศ ิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิป ญญาท 
องถิ่น และว ัฒนธรรมอันดีของท องถิ่น 
ส วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค การบริหารส วนตําบลxxx จึงได จัดทําโครงการ “เข าค ายพุทธ
บุตร โรงเรียนxxx”   ซึ่งเป นโครงการที่ช วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝ งจิตสํานึกจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพ ุทธศาสนาอันเป นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให มีทักษะในการดําเนินชีวิต 
เพ่ือให เด กและเยาวชนนําธรรมะนํา หลักคําสอน ที่ได รับไปประยุกต ใช ในช ีวิตประจําวัน 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อให เด กและเยาวชนเข าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป นต อการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรม ไปปฏิบัติในช ีวิตประจําวัน 
3.2 เพื่อให เด กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป นผู มีศีล สมาธิ ป ญญา 
เป น แบบอย างที่ดีในสังคม 
3.3 เพ ื่อพ ัฒนาค ุณภาพช ีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให อยู ร วมกันอย างสงบสุขและเหมาะสม 
3.4 เพ่ือปลูกฝ งค านิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย  สุจริต มีความรับผิดชอบ ต 
อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ านเมือง 
4. เป าหมาย 
เด กน ักเรียนโรงเรียนxxx จํานวน xx คน 
5. สถานท ี่ด ําเน ินการ 
โรงเรียนxxx อําเภอxxx จ ังหวัดxxx 
6. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
วันท ี่ x – xx เดือนxxx 25xx 
7. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
องค การบริหารส วนตําบลxxx ร วมก ับโรงเรียนxxx 
8. วิธีด ําเน ินการ 
1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ 
2. ติดต อประสานงานกับหน วยงานที่เกี่ยวข อง 
3. ประชาสัมพันธ โครงการให กับหม ูบ าน ในเขตพ้ืนท ี่ได รับทราบ 
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม 
5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ ื่อใช เป นแนวทางปฏิบัติในป ต อไป 
9. งบประมาณ 
xxxx บาท 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
1. นักเรียนเข าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป นต อการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไปปฏิบัติ
ใน ช ีวิตประจําวัน 
2. น ักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป นคนดีตามหลักไตรสิกขา ค ือเป นผู มีศีล สมาธิ ป ญญาเป นแบบอย างที่ดีใน
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สังคม 
3. พ ัฒนาค ุณภาพช ีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให อยู ร วมกันอย างสงบสุขและเหมาะสม 
4. ปลูกฝ งค านิยม มีจิตสําน ึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซ ื่อสัตย สุจริตมีความรับผิดชอบต อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม 
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ต ัวอย างท ี่ 4 
1. ชื่อโครงการ : การประกวดค  าขวัญต อต านการท ุจริต 
2. หลักการและเหต ุผล/ความเป นมา 
ป ญหาการทุจริตคอร รัปชันเป นป ญหาท ี่ทําลายส ังคมอย างรุนแรงและฝ งรากลึก เป นป ญหาที่สะท อนวิกฤต
การณ ด าน ค ุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ ึ่งการที่จะแก ไขป ญหาได อย างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต องมีค า
นิยมในการรักความดีและรู ส ึก ไม ยอมร ับพฤต ิกรรมทุจร ิตคอร ร ัปช ันและการโกงทุกร ูปแบบ ซ ึ ่งการสร างค านิยมท ี ่
ถูกต องน ี้จะเป นรากฐานส ําคัญเพ ื่อทําให ทุกคน เป นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
ป จจุบันประชาชนจํานวนไม น อยเห นป ญหาเรื ่องการทุจริตคอร รัปชันเป นเรื ่องที่ยอมรับได หากตนเอง
ได รับ ผลประโยชน ด วย สะท อนให เห นว าเด ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝ งด านค ุณธรรม จริยธรรม อย าง
ยั่งยืน หากปล อยให ค านิยมที่ ไม ถูกต องเช นนี้เกิดขึ้นต อไป ความล มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิด
ขึ้นกับสังคมไทยและส งผลเสียต อสังคมในด านอื่นๆ ตามมาอ ีกมากมาย 
องค การบริหารส วนตําบลxxxตระหน ักถึงป ญหาที่เกิดขึ้น จึงได จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต อต านการ
ทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ นให เด กและเยาวชนตื ่นตัวเห นความสําคัญหันมาสนใจป ญหาที่เกิดขึ้นและพร อมที่
จะเป นกําลังสําคัญในการ ต อต านการทุจริตคอร รัปชันและการโกงท ุกรูปแบบ และเป นการป องกันและแก 
ไขป ญหาทุจริตที่ได ผลที่สุด ตามพระราชบ ัญญัติ สภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล พุทธศักราช 
2537 และแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท ี่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค การบริหารส วนตําบล มีอํานาจหน าท ี่
ในการพ ัฒนาตําบลท ั้งในด านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต บ ังคับแห งกฎหมาย องค 
การบริหารส วนตําบลมีหน าที่ต องทําในเขตองค การบริหารส วนตําบล (5) ส งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ (6) ส งเสริมการพัฒนาสตรี เด ก เยาวชน ผู สูงอายุ และผู พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอน กระจายอํานาจให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให เทศบาล เมือง
พัทยา และองค การบริหารส วน ตําบล มีอํานาจและหน าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน 
ของประชาชนในท องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด ก สตรี คนชรา และผู ด อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศ ึกษาแห งชาติ พ ุทธศ ักราช 2542 และแก 
ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท ี่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท ี่ต องการพ ัฒนาคนไทยให เป น คนท ี่สมบ ูรณ ท ั้งด านร างกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและสติป ญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู ร วมกับผู อ ื่น
ได อย างมีความสุข 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อเป นการสร างจิตสําน ึกด านจริยธรรมและค ุณธรรมให เด กและเยาวชน ไม ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร 
ร ัปช ัน และการโกงท ุกรูปแบบ 
3.2 เพ่ือเสริมสร างค านิยมที่ถูกต องให กับเด กและเยาวชน และให เกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มี
ความ ซ ื่อสัตย สุจริต 
3.3 เพ ื่อส งเสริมให เด ก และเยาวชนได ฝ กฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย างสร างสรรค มีคุณค าในทางภาษา
ที่สื่อถึง การต อต านการทุจริต 
3.4 เพ ื่อให เด กและเยาวชน ร ูจักใช เวลาว างให เกิดประโยชน และสร างสรรค  
4. เป าหมาย 
เช ิงปริมาณ 
เด ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ตําบลxxx เช ิงค ุณภาพ 
เด กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู  ตื ่นตัวเห นความสําคัญ หันมาสนใจป ญหาการทุจริตคอร รัปชันที่เกิดขึ้น
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และ พร อมที่จะเป นกําลังสําคัญในการต อต านการทุจริตคอร รัปชันและการโกงท ุกรูปแบบ 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด ําเน ินงาน 
5.1 เสนอโครงการเพ ื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.2 แต งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
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5.3 ประชาสัมพันธ ให เด ก และเยาวชนส งคําขว ัญเข าประกวด 
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ ท ี่องค การบริหารส วนตําบลxxxกําหนด 
5.5 ทําพ ิธีมอบรางวัล ณ องค การบริหารส วนตําบลxxx 
6. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
องค การบริหารส วนตําบลxxx 
7. งบประมาณด ําเน ินการ 
xxxx บาท 
8. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
ฝ ายส งเสริมการศ ึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม สังกัดสําน ักงานปลัดองค การบริหารส วนตําบลxxx 
10. ผลที่คาดว าจะได รับ 
10.1 เด กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร รัปชันและการโกงท ุกรูปแบบ 
10.2 เด กและเยาวชนมีค านิยมท ี่ถ ูกต อง มีจิตสําน ึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดี มีความซ ื่อสัตย สุจริต 
10.3 เด กและเยาวชนได ฝ กฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย างสร างสรรค มีคุณค าในทางภาษาที่สื่อถึงการต 
อต าน 
การทุจริต  

10.4 เด กและเยาวชนรู จักใช เวลาว างให เกิดประโยชน และสร างสรรค  
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ต ัวอย างท ี่ 6 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร างภูมิค ุ มกันทางสังคมให เด็กและเยาวชนต  าบลxxx (กิจกรรม “ส งเสริมการ
เร ียนร ู ปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง”) 
2. หลักการและเหต ุผล/ความเป นมา 
เนื่องจากป จจุบันเด กและเยาวชนไทยได รับผลกระทบจากหลายๆ ด าน ที ่ทําให เกิดป ญหาเช น ผล
กระทบด าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส งผลให เด กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม พึงประสงค เด กและเยาวชน
ไทยไม เห นความสําคัญของ การศ ึกษา สนใจแต วัตถ ุนิยม ไม รู จักการประมาณตน ซ ึ่งก อให เกิดผลเสียต ออ
นาคตของชาติ ดังนั้นจ ึงควรทําให เด กและเยาวชน รู จักความพอเพียง ปลูกฝ งอบรม บ มเพาะให เด กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล อม และวัฒนธรรม 
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โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ ายทอด เพ่ือให เด กและเยาวชนรู จักการใช ชีวิตได อย างสมดุล 
ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห นคุณค าของทรัพยากรต างๆ ร ูจักอยู ร วมกับผู อ่ืน รู จักเอื้อเฟ อเผื ่อแผ 
และแบ งป น มีจิตสํานึกรักษ สิ่งแวดล อม และเห นค ุณค าของว ัฒนธรรมค านิยม ความเป นไทย ท ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต างๆ 
องค การบริหารส วนตําบลxxx พิจารณาเห นความสําค ัญของเด กและเยาวชนซ ึ่งเป นอนาคตของชาติ จ ึงได จัด
โครงการ สร างภูมิคุ มกันทางสังคมให เด กและเยาวชนตําบลxxx (กิจกรรมส งเสริมการเรียนรู ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) ข ึ้น เพ่ือปลูกฝ ง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให กับเด กและเยาวชน เป นการสร างภูมิคุ มกันทาง
สังคมให เด กและเยาวชนสามารถใช ชีวิตได อย างสมดุล ท ามกลางการเปลี ่ยนแปลงต างๆ ที่เกิดขึ้น และ
เห นคุณค าของทรัพยากรต างๆ รู จักอยู ร วมกับผู อ่ืน รู จัก เอื้อเฟ อเผื ่อแผ และแบ งป น มีจิตสํานึก
รักษ สิ ่งแวดล อม  และเห นคุณค าของวัฒนธรรม ค านิยมความเป นไทย ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค การบริหารส วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท ี่ 6 ) พ.ศ. 2552 
มาตรา 66 องค การบริหารส วนตําบล มีอํานาจหน าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด านเศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต บังคับแห งกฎหมาย องค การบริหารส วนตําบลมีหน าที่ต องทําในเขตองค 
การบริหารส วน ตําบล (5) ส งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส งเสริมการพัฒนาสตรี เด ก 
เยาวชน ผู สูงอายุ และผู พิการ พระราชบ ัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให แก องค กรปกครองส 
วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให เทศบาล เมืองพัทยา และองค การบริหารส วนตําบล มีอํานาจและ
หน าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน ของ ประชาชนในท องถิ่นของตนเอง ดังน ี้ (9) จัด
การศ ึกษา (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด ก สตรี คนชรา และผู ด อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 
ที่ต องการพัฒนาคนไทยให เป นคนที่สมบูรณ ท ั้งด านร างกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติป ญญา ความรู มี
คุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงช ีวิต สามารถอยู ร วมกับผู อ ื่นได อย างมีความสุข 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อส งเสริมและปลูกฝ งให เด กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการดําเนิน
ช ีวิตประจําวัน 
ไ ด  ที่
เกิดข้ึน 

 
3.2 เพ ื่อสร างภูมิคุ มกันทางสังคมให เด กและเยาวชนสามารถใช ชีวิตได อย างสมดุล ท ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต างๆ 
 
3.3 เพื่อส งเสริมให เด กและเยาวชนเห นคุณค าของทรัพยากรต างๆ รู จักเอื้อเฟ  อเผื ่อแผ และแบ 
งป น และรู จักอยู  

ร วมกับผู อ ื่นได อย างมีความสุข 
4. เป าหมาย 
เช ิงปริมาณ 
เด กและเยาวชนตําบลxxx จํานวน xxx คน เช ิงค ุณภาพ 
เด กและเยาวชนเกิดความตระหน ักรู รู จักการใช ช ีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห น
คุณค า ของทรัพยากรต างๆ รู จักเอ ื้อเฟ  อเผื่อแผ แบ งป น และรู จักอยู ร วมกับผู อ ื่นได อย างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด ําเน ินงาน 
5.1 จัดทําโครงการเพ ื่อขออนุมัติ 



 
 

๔
๔ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

5.2 แต งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะว ิทยากร 
5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
องค การบริหารส วนตําบลxxx 
7. งบประมาณด ําเน ินการ 
xxxx บาท 



 
 

๔
๕ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

8. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
สําน ักงานปลัด องค การบริหารส วนตําบลxxx 
10. ผลที่คาดว าจะได รับ 
10.1 เด กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการดําเนินช ีวิตประจําว ันได  
10.2 เด กและเยาวชนมีภูมิคุ มกันทางสังคม สามารถใช ช ีวิตได อย างสมดุลท ามกลางการเปลี่ยนแปลงต างๆ ที่
เกิดข้ึน 
ได   

10.3 เด กและเยาวชนเห นคุณค าของทรัพยากรต างๆ รู จักเอ้ือเฟ  อเผื่อแผ และแบ งป น และร ู
จักอยู ร วมกับผู อ่ืนได  

อย างมีความสุข 



 
 

๔๖ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

มิติท ี่ 2 การบริหารราชการเพ ื่อป องก ันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเม ืองในการต อต านการทุจริตของผ ู บริหาร 
ต ัวอย าง 



 
 

๔
๘ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

1. ชื่อโครงการ/
กจ ิ 

กรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถ ือปฏิบ ัตต ิ 
2. หลักการและเหต ุผล 

ามระเบียบ) 

พนักงานเทศบาล ลูกจ างประจํา และพนักงานจ างของเทศบาลxxx เป นบุคลากรที่มีความสําคัญต อองค กร 
โดยการ ขับเคลื ่อนการพัฒนางานของเทศบาลให มีศักยภาพ โดยมุ งผลสัมฤทธิ์ของงานให เกิดประโยชน ต 
อองค กร และประชาชน การพ ัฒนางานขององค กรจะบรรลุผลได ต องเริ่มมาจากบุคลากรผู ปฏิบัติงาน ซึ่งเป 
นป จจัยสําคัญในการพัฒนางานให มีคุณภาพ จะต องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานที่โปร งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ด านการพ ัฒนาระบบบริหารให มีประสิทธ ิภาพ 
เป นธรรม เพ่ือนําไปสู การสร างมาตรฐานความโปร งใส และการให บริการที่เป น ธรรมตรวจสอบได อย างแท 
จริงต อไป 
เพ ื่อให เป นไปตามพระราชบ ัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท าย ท ี่กําหนดให การปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หน าท ่ีของเทศบาลต องเป นไปเพ ื่อประโยชน ส ุขของประชาชน โดยว ิธ ีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี 
และคําน ึงถ ึงการมีส วนร วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเป ดเผยข อมูลข าวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว าด วยหล ักเกณฑ และ วิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่
กําหนดให การบริหารกิจการบ านเมืองที่ดีนั้น ต องก อให เกิด ประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต 
อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ มค าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดxxx เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท ี่ xx 
เดือนxxx 25xx และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดxxx เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม 
ของพน ักงานเทศบาล ลูกจ างประจํา และพน ักงานจ าง ลงวันท ี่ xx เดือนxxx 25xx 
ดังนั้น เพื่อเป นการส งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให มีประสิทธิภาพ เป นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร งใส และตรวจสอบการทํางานได จ ึงได จัดให มีมาตรการสร าง
ความโปร งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อกําหนดมาตรการด านความโปร งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
3.2 เพ ื่อให การปฏิบต ั  ิงานบ ุคลากรมีรูปแบบ ข ั้นตอน

การปฏิบต ั 
 ิงานท ี่ถ ูกต อง โปร งใสสามารถตรวจสอบได  

3.3 เพ ื่อเป นการป องก ันการท ุจรต ิ ในการแสวงหาประโยชน จากการปฏิบัติงานด านบริหารงานบุคคล 
 
ทํางาน 

3.4 เพ ื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบ ัตร ิ าชการด านบริหารงานบ ุคคลของเทศบาลให มีประสิทธ ิภาพได คนดี 
คนเก งเข ามา 

4. เป าหมาย/ผลผลิต 
จัดทํามาตรการด านการบริหารบ ุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
สําน ักงานเทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 กําหนดหลักเกณฑ  การบรห ิ ารงานบุคคลในเรื่องการบรรจ ุ แต งตั้ง โยกย าย โอนเลื่อนตํา

แหน ง/เงน ิ 
เดือน ตาม 



 
 

๔
๘ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

ประกาศคณะกรรมการพน ักงานเทศบาลจ ังหว ัดxxx เรื่อง หลักเกณฑ และเง ื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล พ.ศ. 25xx 
6.2 นําหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลมาก ําหนดเป นมาตรการในการปฏิบัติงานบ ุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร มาตรการการบริหารงานบุคคล 



 
 

๔๙ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

6.4 ดําเนินการบร ิหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบ 
สําน ักปลด ั เทศบาล 
10. ต ังชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการดําเนินงานด านบรห ิ 

 
 
ารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 

- เจ าหน าท ี่งานบริหารงานบ ุคคลสามารถปฏิบต ั 
10.2 ผลลัพธ  

 ิงานเป นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

- ลดข อร องเรียนในการดําเนินการด านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม น อยกว า 90 % 
- บุคลากรของเทศบาลมีความพ ึงพอใจต อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม ต่ํากว าระดับ 3 
- การบริหารงานบ ุคคลของเทศบาลมีความโปร งใส สามารถป องกันการทุจริตของเจ าหน าท ี่ได  
ต ัวอย างท ี่ 2 
1. ชื่อโครงการ/
กจ ิ 

กรรม/มาตรการ 

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และห ัวหน าส วนราชการ 
2. หลักการและเหต ุผล 
เทศบาลxxx เป นหน วยงานบริหารราชการองค กรปกครองส วนท องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน าที่ในการ
จัดทํา บริการสาธารณะให แก ประชาชนในท องถิ่น ตามอํานาจหน าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป นหน าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน าท ี่ตามพระราชบ ัญญัติก ําหนดแผนและข ั้นตอนการกระจายอํานาจให แก 
องค กรปกครองส วนท องถ ิ่น พ.ศ. 2542 และหน าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให เทศบาลมีหน าที่ต องทําอีก
มากมายในการให บริการสาธารณะแก ประชาชน ผู มารับ บริการติดต อกับหน วยงานต างๆ ของเทศบาลนั้น 
มักจะประสบป ญหาด านการอํานวยความสะดวกในการติดต อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู 
กับฝ ายผ ู บริหาร ไม มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน าที่ในการสั ่งการ อนุม ัติ อนุญาต ไปยังหัว
หน าหน วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ ายต าง ๆ ซึ่งเป นอุปสรรคอย างยิ่งต อการให บริการ ทําให การ 
บริการเกิดความล าช า ประชาชนไม ได รับความสะดวกอันอาจเป นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ าหน าท ี่ ส งผลให ระบบการให บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธ ิภาพ 
เพ ื่อให เป นไปตามพระราชบ ัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท าย ท ี่กําหนดให การปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หน าที่ของเทศบาล ต องเป นไปเพ่ือประโยชน สุขประชาชน โดยใช วิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว า ด วยหลักเกณฑ และว ิธ ีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ท ี่กําหนดให การบริหารราชการ เพ่ือให เกิดประโยชน สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต อภาร
กิจของรัฐ ไม มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป น ประชาชนได รับการอํานวยความสะดวกและได รับ
การตอบสนองความต องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ค ุ มค า ตาม พระราชบ ัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 48(2) เตรส ท ี่กําหนดให นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน าท ี่ในการสั่ง อน ุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับ



 
 

๔๙ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

ราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร 
กิจการของเทศบาล และเป นผู บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให แก รองนายกเทศมนตรีที่ได รับแต งตั ้งในการ
สั ่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได  มาตรา 48 เอกูนว ีสติ กําหนดให ปลัดเทศบาลเป นผู บังคับ
บัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ างเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจําของเทศบาล ให เป นไปตามนโยบาย และอํานาจหน าที่อ่ืน 



 
 

๕๐ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด xxx เรื่อง หลักเกณฑ และเง ื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจ ังหวัดxxx 
ดังนั้น เพ่ือให การบริหารราชการเป นไปตามหลักการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี ตอบสนองความต องการ
ของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให บริการและไม สร างเง ื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ งยาก จ ึงจําเป นต องมีมาตรการ 
การมอบหมายอํานาจ หน าท ี่ของเทศบาลขึ้น 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อเป นการลดขั้นตอนการให บริการประชาชนให ได รับความสะดวก รวดเร  ว เป นธรรมตอบสนองความต 
องการ ของประชาชน 
3.2 เพ ื่อให ประชาชนมีความพ ึงพอใจในการบริการจากหน วยงาน 
3.3 เพ ื่อเป นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อน ุญาต อนุมัติของผู บริหารท ุกระดับ 
3.4 เพ่ือป องกันการผูกขาดอํานาจหน าที่ในการใช ดุลพินิจอันอาจเป นเหตุแห งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ตําแหน งหน าท ี่ราชการ 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และห ัวหน าส วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด 
วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน า ส วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให รองปลัดเทศบาล ปละปลัดเทศบาล
มอบหมายให หัวหน าส วนราชการ 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
สําน ักงานเทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อน ุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข อบ ังคับและหน ังสือสั่งการ 
6.2 จัดทําหน ังสือแจ งเวียนให ท ุกส วนราชการและผู รับมอบอํานาจให ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถ ือปฏิบัติ 
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ ให ประชาชนทราบ 
6.4 ให ผ ูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท ี่ได รับมอบหมายในท ุกเดือน 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบ 
สําน ักปลัดเทศบาล 
10. ต ังชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 ผลผลิต 
มีคําสั่งมอบหมายงานให ผู ที่เก่ียวข องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม น อยกว า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ  
- ประชาชนมีความพ ึงพอใจในบริการท ี่ได รับอย ูในระดับด ี
- ประชาชนได รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน าท ี่อันเป นช องทางแห งการทุจริต 



 
 

๕๑ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

ต ัวอย างท ี่ 3 
1. ชื่อโครงการ/
กจ ิ 

กรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สร างความโปร งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื ่อนขั้นเงินเดือน เป นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ 
ปฏิบัติราชการซึ่งใช หลักการการให รางวัลเป นแรงจูงใจให ผู ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกองค การ บริหารส วนจังหวัดxxxได ให ความสําคัญในเรื ่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื ่อนขั้นเงินเดือนเป นเรื ่อง ลําดับต นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย างยิ่งเรื่องการใช 
ดุลพ ินิจของผู บ ังคับบ ัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู ใต บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข าราชการองค การบริหารส วนจังหวัด จังหวัดxxx เรื ่อง หล ักเกณฑ และเง ื่อนไขเก ี่ยวกับการ
บร ิหารงานบุคคลของข าราชการองค การบร ิหารส วนจังหวัดxxx พ.ศ. 25xx ลงวันที่ xx เดือน xxx พ.ศ. 25xx ได 
กําหนดให นายกองค การบริหารส วนจังหวัดxxxแต งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข าราชการ 
องค การบริหารส วนจังหวัดxxx ด วยเหตุผลนี้เองจึงเป นที่มาของกิจกรรมการสร างความโปร งใสในการ
พิจารณาเลื ่อนขั้น เงินเดือน 
3. ว ัตถุประสงค  
เพ ื่อให การบริหารงานบุคคลด านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร งใส เป นธรรมและสามารถตรวจสอบได  
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
ข าราชการองค การบริหารส วนจ ังหวัด 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
สําน ักงานองค การบริหารส วนจ ังหวัด 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 แต งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข าราชการองค การบริหารส วน
จังหวัดxxx โดยแต งตั ้งปลัดองค การบริหารส วนจังหวัดเป นประธานกรรมการ และหัวหน าส วนราชการเป 
นกรรมการ และข าราชการ องค การบริหารส วนจ ังหวัดxxx ที่รับผิดชอบงานการเจ าหน าที่เป นเลขาน ุการ 
6.2 แต งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข าราชการองค การบริหารส วนจังหวัดxxx โดยประกอบด 
วย ประธานกรรมการ ห ัวหน าส วนและผู บริหารสถานศึกษาเป นกรรมการ และข าราชการองค การบริหารส 
วนจังหวัดที่รับผิดชอบ งานการเจ าหน าที่เป นเลขาน ุการ 
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข าราชการองค การบริหารส วน
จ ังหวัดxxx เพ ื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู  บังคับบัญชาได พิจารณาไว โดยเจ าหน าที่ให 
คําปรึกษาและเสนอความเห น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข าราชการองค การบริหารส วน
จังหวัด xxx รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการให  แก 
คณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั้น เงินเดือนข าราชการองค การบริหารส วนจ ังหวัดxxx 
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั้นเงินเดือนข าราชการองค การบริหารส วนจังหวัดxxxพิจารณาทบทวนผล
การ พิจารณาการประเมินผลการปฏ ิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข าราชการ องค การบริหารส วนจ ังหวัดxxxเสนอมา โดยใช หลักเกณฑ ตามที่กําหนดไว ในประกาศ
คณะกรรมการข าราชการองค การบริหาร ส วนจ ังหวัด จังหวัดxxx เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ



 
 

๕๑ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

บริหารงานบุคคลของข าราชการองค การบริหารส วนจังหวัด xxx พ.ศ. 25xx ลงวันท ี่ xx เดือนxxx พ.ศ. 25xx 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ช วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 



 
 

๕
๒ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบ 
กองการเจ าหน าท ี่ องค การบรห ิ 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  

 
 
 
ารส วนจ ังหว ัดxxx 

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร งใส เป นธรรม ตรวจสอบได  



 
 

๕
๓ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

2.2.2 สร างความโปร งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช ประโยชน ใน ทรัพย ส ินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให เป นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ท ี่เก ี่ยวข องอย าง เคร งครัด 
ต ัวอย างท ี่ 1 
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ต ัวอย างท ี่ 2 
1. ชื่อโครงการ/
กจ ิ 

กรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การพ ัฒนาแผนและกระบวนการจ ัดหาพ ัสด ุ” 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว าด วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให มีการบริหาร
ราชการ อย างมีประสิทธ ิภาพและเกิดความค ุ มค าในเช ิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน ส ูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให เป นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการพ ัสดุ ป 2535 และแก ไขเพ่ิมเติมและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข อง 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อปรับปรุงการดําเนินงานด านจัดซ ื้อจัดจ าง 
3.2 เพ ื่อใช เป นข อมูลในการรายงานผู บริหาร 
3.3 เพ ื่อใช เป นข อมูลในการวางแผนจัดซ ื้อจัดจ างของหน วยงาน 
3.4 เพ ื่อให ทราบป ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ ื่อใช เป นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธ ิภาพของการจัดหาพ ัสดุ 
3.6 เพ ื่อเป นข อมูลให กับประชาชนสามารถตรวจสอบได  
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ห ัวหน าฝ ายและผู อํานวยการกองพ ัสดุและทรัพย สิน 
4.2 เจ าหน าที่ผู ปฏิบัติงานด านพ ัสดุ 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
องค การบริหารส วนจ ังหวัดxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 จัดเก บข อมูลในการจัดซ ื้อจัดจ าง 
6.2 จําแนกว ิธ ีการจัดซ ื้อจัดจ างและคิดเป นร อยละของจํานวนโครงการและร อยละของจํานวนงบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซ ื้อจัดจ าง 
6.4 สรุปป ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซ ื้อจัดจ างประจําป  
6.6 รายงานการวิเคราะห ผลการจัดซ ื้อจัดจ างประจําป  
6.7 เผยแพร ข อมูลให ประชาชนได รับทราบ 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
กองพ ัสดุและทรัพย สิน องค การบริหารส วนจ ังหวัดxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 ประชาชนได รับทราบข อมูลในการบริหารงานของหน วยงานด วยความโปร งใสมีประสิทธ ิภาพ 
10.2 ผู บริหารมีข อมูลในการวางแผนการบริหารงานให มีประสิทธ ิภาพ 
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10.3 ผู ปฏิบัติงานมีข อมูลในการพ ัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ ื้อจัดจ างให มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ มค 
าเป น ประโยชน กับประชาชน 
โปร งใสตรวจสอบได  
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ต ัวอย างท ี่ 4 
1. ชื่อโครงการ/
กจ ิ 

กรรม/มาตรการ 

โครงการเผยแพร ข อมูลข าวสารด านการจัดซื้อ – จัดจ าง 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
เน ื่องจากเทศบาลxxx มีฐานะเป นนิติบุคคล มีอํานาจหน าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การ จัดหารายได และการใช จ ายเงินและการบริหารงานต างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต ต 
องเป นไปตามอํานาจ หน าที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน สูงสุดแก ประชาชน จะต องบริหารงานด วยความซ ื่อสัตย สุจริต มีความโปร งใส และ
สามารถตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ ื่อให เป นไปตามพระราชบ ัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท าย ท ี่กําหนดให การปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หน าที่ของเทศบาลต องเป นไปเพื่อประโยชน สุขของประชาชน โดยใช วิธีการบริหารกิจการบ านเมือง
ที่ดีและให คํานึงถึงการมี ส วนร วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ าง และการเป ดเผยข อมูลข าวสาร 
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให เทศบาลมี อ ํานาจหน าท ี่อ ื่นตามท ี่กฎหมายบ ัญญัติให เป นหน าท ี่ของ
เทศบาล ท ั้งน ี้ ตามพระราชบ ัญญ ัต ิข อม ูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว าด วยหลัก
เกณฑ และว ิธ ีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให การจัดซื้อ จัดจ าง ให ส วน
ราชการดําเนินการโดยเป ดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน และผลเสียทางสังคม ภาระต อ 
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค ที่จะใช ราคา และประโยชน ระยะยาวที่จะได รับประกอบกัน 
ดังนั้น เพ่ือให การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป นไปอย างโปร งใส ตรวจสอบได  เกิดประสิทธิภาพและ
เกิด ประโยชน ส ูงสุดแก ประชาชนในท องถิ่น จ ึงมีความจําเป นต องจัดโครงการเผยแพร ข อมูลข าวสารด าน
การจัดซื้อ – จัดจ าง เพ่ือให ประชาชนได เข าถ ึงข อมูลข าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ างของเทศบาลท ุก
โครงการและกิจกรรม 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือให ประชาชนได รับทราบข อมูลข าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ างตามโครงการและกิจกรรมต างๆ 
ของ 
เทศบาล  

3.2 เพ่ือเสริมสร างความโปร งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ ื่อป องกันการทุจริตในหน วยงาน 

4. เป าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร ข อมูลการจัดซื้อ – จัดจ าง ตามแผนงาน/โครงการต างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว าด วยการพัสดุขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2535 แก ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท ี่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช องทาง ได แก ทางเว  บไซต บอร ดประชาสัมพันธ หน ังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร สาย 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
เทศบาลxxx และชุมชนต างๆ ภายในเขตเทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 รวบรวมข อมูลกระบวนการจัดหาพ ัสดุเพ ื่อจัดทําประกาศ ดังน ี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ าง 
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- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ าง 
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท ี่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานท ี่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายช ่ือผู ผ านการคัดเลือกพร อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานท ี่ในการตรวจรับงาน 
6.2 นําส งประกาศไปเผยแพร ประชาสัมพ ันธ ตามช องทางการประชาสัมพันธ ของเทศบาล ได แก ทางเว บไซต  
บอร ด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไร สาย หน วยงานราชการ เป นต น 
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7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบ 
สําน ักคลัง เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 ผลผลิต 
เผยแพร ข อมูลข าวสารเกี่ยวกับการจัดซ ื้อจัดจ างไม น อยกว า 3 ช องทาง 
10.2 ผลลัพธ  
- ประชาชนได เข าถึงข อมูลข าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ างไม น อยกว าร อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ 
จั ด จ  า ง
ท ั้งหมด 

 
- การจัดหาพ ัสดุเป นไปอย างโปร งใส ตรวจสอบได ท ุกข้ันตอน 
- สามารถลดป ญหาการร องเรียนการทุจริตในการจัดซ ื้อจัดจ างได  
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2.2.3 สร างความโปร งใสในการให บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให เกิดความพึงพอใจ แก ประชาชน
โดยทัดเท ียมก ันและโดยไม เล ือกปฏิบัติ 
ต ัวอย างท ี่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ ื่อให เกิดความพ ึงพอใจแก ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และ ไม เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลxxx บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของประชาชน และให 
ประชาชน สามารถตรวจสอบได ตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั ้ง
ศูนย บริการร วมหรือ ศูนย บริการเบ ดเสร จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานเทศบาลxxx เป 
นศูนย บริการประชาชนในการติดต อ สอบถามข อมูล ยื่นคําขออนุม ัติ อนุญาตในเรื่องที่เป นอํานาจหน าที่และ
ภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน า และแจ งผล การดําเนินการให ประชาชนผู รับบริการทราบ โดยมี
การปรับระบบการทํางานแต ละกระบวนงานเพื่อให มีระบบบริการท ี่ เชื่อมต อระหว างศูนย บริการร วมกับ
หน วยงานเจ าของเร ื่อง ทั้งในด านเอกสาร การส งต องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการ
ของแต ละกระบวนงาน ใช ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช ระบบ บัตร
คิวอัตโนมัติ เพ่ือให บริการตามลําดับ จัดสถานที ่สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ือ
อํานวย ความสะดวกแก ประชาชน ให ได รับความพ ึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ 
นอกจากนี ้ เทศบาลxxx  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ มาตรฐานการปฏิบ ัติราชการของกรม 
ส งเสริมการปกครองท องถิ่น ได มาตรฐานทั้ง 17 ประเด น (ด านถนน ทางเดิน และทางเท า, ด านไฟฟ า
สาธารณะ, ด านระบบ ระบายน้ํา, ด านน้ําเพ ื่อการบริโภค, ด านการพัฒนาเด กและเยาวชน, ด านการส งเสริม
กีฬา, ด านการส งเสริมผู สูงอายุ, ด านการ ส งเสริมผู ด อยโอกาส, ด านงานสาธารณสุข, ด านการส งเสริม
การพัฒนาสตรี, ด านการส งเสริมอาชีพ, ด านการป องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด านการส งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท องถิ่น, ด านการส งเสริมการท องเที่ยว, ด านการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล อม, ด านศ ึกษา และด านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร งด วนของ
รัฐบาล (การ แก ไขป ญหาไฟป าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและว ัชพ ืชในแหล งน ้ํา การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต แหล งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป องกันและ
แก ไขป ญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คําน ึงถ ึงการอํานวยความสะดวกแก 
ประชาชน สร างความโปร งใสในการบริการสาธารณะ ให ประชาชน ได รับความพ ึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม 
เลือกปฏิบัติ และเพ ื่อเป นมาตรการในการป องกันการทุจริตคอร รัปชัน 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 สร างความโปร งใสในการบริการสาธารณะ ให ประชาชนได รับความพ ึงพอใจโดยทัดเทียมก ันไม เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพ ื่อเป นมาตรการในการป องกันการทุจริตคอร รัปชัน 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
ท ุกสําน ัก/กอง/ฝ าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให ประชาชนได รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม เลือกปฏิบัติ 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
ท ุกสําน ัก/กอง/ฝ าย เทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 



 
 

๕
๘ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให ประชาชนได รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม เลือก
ปฏิบัติ ให ได มาตรฐานท ั้ง 17 ประเด  น (ด านถนน ทางเด ิน และทางเท า, ด านไฟฟ าสาธารณะ, ด านระบบระบาย
น ้ํา, ด านน ้ําเพ ื่อการบร ิโภค, ด านการพัฒนาเด กและเยาวชน, ด านการส งเสริมกีฬา, ด านการส งเสริมผู 
สูงอายุ, ด านการส งเสริมผู ด อยโอกาส, ด านงาน สาธารณสุข, ด านการส งเสริมการพัฒนาสตรี, ด านกา
รส งเสริมอาชีพ, ด านการป องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด านการ ส งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท องถิ่น, ด านการส งเสริมการท องเที่ยว, ด านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 



 
 

๕๙ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

สิ่งแวดล อม, ด านศึกษา และด านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร งด วนของรัฐบาล (การแก ไขป ญหา
ไฟป าและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั ้งแต แหล 
งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ ื่อป องกันและแก ไขป ญหายาเสพติดใน
พ้ืนท ี่) 
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ใช จ ายจากงบประมาณรวมในค าว ัสด ุ/ค าใช สอยฯ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบ 
ท ุกสําน ัก/กอง/ฝ าย เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 สร างความโปร งใสในการบริการสาธารณะให ประชาชนได รับความพ ึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม เลือก
ปฏิบัติ 
10.2 ไม มีการทุจริตคอร รัปช ันในกระบวนการสาธารณะแก ประชาชน 
ต ัวอย างท ี่ 2 
1. ชื่อโครงการ/
กจ ิ 

กรรม/มาตรการ 

มาตรการป องก ันการท ุจรต ิ และสรา  งความโปร งใสในการดําเน ินงานทะเบ ียนและบ ัตรประจ ําตวัประชาชน 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลxxx  มีภารกิจให บริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนให บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ 
งเกิด แจ งตาย ย ายที่อยู  กําหนดเลขที่บ าน และขอมีบัตรประจําตัวประชาชน โดยดําเนินการ ณ ศูนย บริการร 
วมหรือศูนย บริการ เบ ดเสร จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ สํานักงานเทศบาลxxx  เพ่ือบริการอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความ ต องการของประชาชน ตามหลักเกณฑ และว ิธ ีการบริหารจัดการที่ด ี
ในขั้นตอนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ได กําหนดแนวทางเพ่ือป องกันการทุจริตและสร างความโปร งใส
ในการ ดําเนินงานโดย 
- ใช ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช วยในการจัดเก บข อมูลที่มีความปลอดภัยสูง การเข าสู 
ระบบต อง เป นผู รับผิดชอบเฉพาะ ท ี่ต องผ านการตรวจสอบหมายเลขประจําตัว รหัสลับ และลายพิมพ นิ้วมือ
ของเจ าหน าที่ผู ปฏิบัติและ ผู อนุมัติ/นําระบบถ ายสําเนาลายพิมพ นิ้วมือมาใช ในการตรวจสอบการสวมตัว
บุคคลก อนการจดัทําบัตรประจาํตัวประชาชน ซ ึ่งเป นกลไกสําคัญในการป องกันการทุจริต และสร างความมั่นใจ
แก ประชาชนในเรื่องความถูกต องของระบบงานทะเบียนและ บัตรประจําตัวประชาชนอ ีกด วย 
- ใช มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือป องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน โดย
นาย ทะเบียนท องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัต ิงาน (หลังการปฏิบัติงานแต ละวัน) ด วยตนเอง อย างน อยเดือนละ 1 
ครั้ง ด วยโปรแกรม การตรวจสอบและป องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนในช อง
ทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายใน เครือข ายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เข าสู โปรแกรมทางช องทาง 
http : intranet.dopa.go.th/padmic 
นอกจากน ี้ ยังมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต ละกระบวนงาน ใช ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพื่อให 
บริการ ตามลําดับ จัดสถานท ี่ สิ ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความ



 
 

๕๙ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

สะดวกแก ประชาชน ให ได รับความพ ึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ และเพ ื่อเป นมาตรการในการป 
องกันการทุจริต 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 สร างความโปร งใสในการบริการสาธารณะ ให ประชาชนได รับความพ ึงพอใจโดยทัดเทียมก ันไม เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพ ื่อเป นมาตรการในการป องกันการทุจริตและสร างความโปร งใสในการดําเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจําตัว ประชาชน 



 
 

๖๐ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

4. เป าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนผู รับบริการได รับความพ ึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต องของระบบงานทะเบียนและ
บัตร ประจําตัวประชาชน 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
สําน ักทะเบียนท องถิ่น เทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ให ประชาชนได รับความพึงพอใจ
โดย ทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ 
6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ใช จ ายจากงบประมาณรวมในค าว ัสด ุ/ค าใช สอยฯ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบ 
สําน ักทะเบียนท องถิ่น เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 สร างความโปร งใสในการบริการสาธารณะให ประชาชนได รับความพ ึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม เลือก
ปฏิบัติ 
10.2 ไม มีการทุจริตคอร รัปช ันในการดําเนินงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 
ต ัวอย างท ี่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจ างสํารวจความพ ึงพอใจของผู รับบริการ 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลxxx มีหน าท ี่ในการจัดทําบริการสาธารณะให แก ประชาชนในท องถิ่นตามอํานาจหน าที่ของเทศบาล ท ั้ง
ท ี่เป น หน าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ ให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
ให เป นหน าที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัต ิหน าที่นั้นต องเป นไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน โดย
คํานึงถึงการมีส วนร วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซ ื้อจัดจ าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเป ดเผยข อมูลข าวสาร ให เป นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข อบังคับ จากภารกิจหน าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให แก ประชาชนในท องถิ่น นั้น เทศบาล
ในฐานะผู ให บริการก จะไม ทราบว าภารกิจที่ให บริการไปนั้น ประชาชนได รับประโยชน หรือเกิดประโยชน 
สูงสุดแก ประชาชนมากน อยเพียงใด การให บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต องการผู รับบริการหรือไม  
การที่จะทราบถึงความ พ ึงพอใจจากผู รับบริการ จ ึงต องมีโครงการสํารวจความพ ึงพอใจของผู รับบริการ 
เพ ื่อให เป นไปตามพระราชบ ัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท าย ท ี่กําหนดให การปฏิบัติงานตาม
หน าที่ ของเทศบาลต องเป นไปเพื่อประโยชน สุขของประชาชน โดยใช วิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี 
คํานึงถึงการมีส วนร วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเป ดเผยข 
อมูลข าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว าด วย หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที่กําหนดให การบริหารกิจการบ านเมืองที่ดีนั้น จะต องก อให เกิดประโยชน สุขของประชาชน



 
 

๖๐ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

เกิดผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ มค าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได รับการ
อํานวยความสะดวก และได รับการตอบสนองความต องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดxxx xxx/xxx ลง
วันท ี่ xx เดือนxxx 25xx ที่แจ งให เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู มาขอรับบริการ 
สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 ม ิติท ่ี 2 ม ิต ิด านคุณภาพการให บริการ เพ่ือประโยชน ในท องถิ่น ลูกจ 
างและพนักงาน 
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จ าง อ ีกท ั้งเพ ื่อเป นการสร างความโปร งใสในการให บริการสาธารณะประโยชน ให ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
จึงจําเป นต องม ีโครงการน ี้ขึ้นมา 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อเป นการสร างความโปร งใสในการให บริการสาธารณะการให บริการประชาชนให เกิดความพ ึงพอใจ 
3.2 เพื่อเป นการสร างจิตสํานึกความตระหนักให แก บุคลากรผู ให บริการ ปฏิบัติหน าที่ในการให บริการ 
โดยยึด ประโยชน ส ุขของประชาชน 
3.3 เพ ื่อเป นการปรับปรุงและพ ัฒนางานด านบริการให มีคุณภาพ และประสิทธ ิภาพ 
3.4 เพ ื่อเป นการป องกันป ญหาร องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน วยงาน 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอก
เขต จ ังหวัด ทําการสํารวจความพ ึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต อป  
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
พ้ืนท ี่ในเขตเทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือนอก 
เขตจ ังหวัดตามระเบียบพ ัสดุฯ 
6.2 ดําเนินการสํารวจความพ ึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท ี่กําหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพ ึงพอใจแจ งให เทศบาลทราบ 
6.4 ดําเนินการเบ ิกจ ายเง ินให แก สถาบันผู ทําการประเมิน 
6.5 ป ดประกาศผลสํารวจความพ ึงพอใจให ประชาชนทราบ 
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด านบริการสาธารณะ เพ ื่อประโยชน ส ุขแก ประชาชน 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
เบ ิกจ ายตามงบประมาณรายจ ายประจําป แผนงานบริหารงานท ั่วไป งานบริหารท ั่วไป งบดําเนินการ หมวดค าใช 
สอย ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายหมวดอื่นๆ โครงการจ าง
สํารวจความพึงพอใจของ ผู รับบริการ งบประมาณ xxx บาท/ป  
9. ผ ู รับผ ิดชอบ 
สําน ักปลัดเทศบาล ฝ ายอํานวยการ 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 ผลผลิต 
ผลการสํารวจความพ ึงพอใจของประชาชนที่มีต อการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 1 ฉบับ 10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนผู รับบริการมีความพ ึงพอใจไม ต่ํากว าร อยละ 80 
- การให บริการสาธารณะมีความโปร งใส และเกิดประโยชน ส ูงสุดแก ประชาชน 
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ต ัวอย างท ี่ 4 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใช บัตรค ิวในการติดต อราชการ 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลxxx เป นหน วยงานบริหารราชการองค กรปกครองส วนท องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน าที่ในการ
จัดทํา บริการสาธารณะให แก ประชาชนในท องถ ิ่น ตามอํานาจหน าท ี่ของเทศบาล ท ั้งท ี่เป นหนาท ี่ตาม
พระราชบัญญ ัต ิเทศบาล พ.ศ. 2496 หน าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให 
แก องค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให เทศบาลมีหน าที่ต อง
ทําอีกมากมาย ในการให บริการสาธารณะแก ประชาชนผู มาขอรับ บริการติดต อกับหน วยงานต างๆ ของ
เทศบาลนั้นมักจะประสบป ญหาด านการอํานวยความสะดวกอย างเสมอภาค เป นธรรม อันเน ื่องมาจากภารกิจ 
และผู มาขอรับบริการเป นจํานวนมากซ ึ่งเจ าหน าที่ไม สามารถให บริการได อย างทันท วงที การตอบสนอง 
ความต องการเกิดความล าช าไม เป นธรรม และการให บริการไม เป นระบบมีการลัดคิว ซ ึ่งเป นช องทางหน ึ่ง
ในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจ าหน าที่ถือเป นพฤติกรรมที่ไม พึงประสงค ทั้งผู มาขอรับบริการและผู ให 
บริการ ส งผลต อมาตรฐานการให บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธ ิภาพ 
เพ ื่อให เป นไปตามพระราชบ ัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท าย ท ี่กําหนดให การปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หน าที่ของเทศบาลต องเป นไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน โดยใช วิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่
ดี และให คํานึงถึงการม ีส วนร วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป ดเผยข 
อมูลข าวสารอย างโปร งใสตามพระราช กฤษฎีกาว าด วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให การบริหารกิจการ บ านเมืองที่ด ีได แก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป า
หมายโดยก อให เกิดประโยชน สุขแก ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความค ุ มค าในเช ิงภารกิจของรัฐ ไม 
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป น และประชาชนได รับการอํานวยความสะดวก และ ได รับการตอบสนอง
ความต องการ ท ั้งน ี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 
ดังนั้น เทศบาลxxx ได มุ งเน นที่จะให บริการประชาชนแล วเสร จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให บริการโดย
จัดลําดับก อน 
– หลัง เพ ื่อเป นการสร างความพ ึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให บริการประชาชน โดยไม เลือกปฏิบัติ จึง
ได จัดกิจกรรม การใช บัตรค ิวในการติดต อราชการสําหรับผู มาติดต อราชการ 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อสร างกลไกในการปฏิบัติราชการด านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป นธรรมต อผู มารับ
บริการ 
3.2 เพ ื่อให ประชาชนผู มาขอรับบริการได รับความสะดวก รวดเร  ว สามารถตอบสนองความต องการของ
ประชาชน 
3.3 เพ ื่อให ประชาชนมีความพ ึงพอใจในการบริการท ี่ให และเกิดความค ุ มค าในการขอรับบริการ 
3.4 เพื่อเป นเกราะป องกันในการปฏิบัติหน าที่ของเจ าหน าที่มิให กระทําการแสวงหาประโยชน หรือ
กระทําการ ประพฤติมิชอบต อตําแหน งหน าท ี่ อันเป นเหตุแห งการทุจริตต อหน าท ี่ 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
การจัดทําบัตรค ิวในการให บริการแก ประชาชนท ั่วถ ึงเป นธรรม 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
สําน ักงานเทศบาลxxx 
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6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ ื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให บริการ 
6.2 ประช ุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบว ิธ ีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
6.3 จัดทําบัตรค ิวในรูปแบบต างๆ ตามความจําเป นและเหมาะสม 
6.4 ป ดประกาศประชาสัมพันธ ให ประชาชนทราบถ ึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช บริการตามลําดับ
คิว 
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพ ึงพอใจของผู มาขอรับบริการ 
6.6 สรุปผลการให บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป นรายสัปดาห /รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง แก ไข
การ ให บริการอย างมีคุณภาพ 
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7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ได เบ ิกจ ายงบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบ 
ท ุกสําน ัก/กอง ของเทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 ผลผลิต 
มีการใช บัตรค ิวสําหรับให บริการแก ประชาชนตามลําดับก อนหลัง สําหรับหน วยงานท ี่ให บริการ 10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนมีความพ ึงพอใจในบริการท ี่ให ไม น อยว าร อยละ 70 ของผู มาขอรับบริการ 
- การให บริการเกิดความโปร งใส ลดข อร องเรียนการทุจริตต อหน าท ี่ 
ต ัวอย างท ี่ 5 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับค ุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
ด วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลxxx  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล าวได ว าเป นสังคมพหุ
วัฒนธรรม เทศบาลxxx จึงได ให ความสําคัญในการสร างความเป นธรรม/ไม เลือกปฏิบัติในการให บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดข ึ้นในพ้ืนที่มากท ี่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบ านเมืองที่ดีมาประย ุกต ใช  โดยเฉพาะหลักความ
โปร งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม แบ งแยกด าน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝ กอบรมและอ่ืนๆ สอดคล องกับมาตรา 8 แห งพระราชกฤษฎีกาว า ด วยหลักเกณฑ 
และวิธกีารบริหารกิจการบ านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 ที่ได กําหนดให ส วนราชการจะต องดําเนินการโดยถือว า 
ประชาชนเป นศูนย กลางที่จะได รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส วนราชการต องเป นไปโดย
ความซื่อสัตย  สุจริต สามารถตรวจสอบได  
ดังนั้น เพ ื่อให หน วยงานมีการใช ระบบหรือเกณฑ ท ี่ชัดเจน เทศบาลxxx จ ึงมีการนําเทคโนโลยีมาช วยในการ
ปฏิบัติงาน เพ ื่อลดการใช ดุลยพินิจของเจ าหน าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให บริการแก ประชาชนอย างชัดเจน 
มีระบบการป องกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อป องกันการละเว นการปฏิบัติหน าที่ในการให บริการ รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ ต องการของประชาชน เพ่ือให เกิดความพึงพอใจแก ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช วยให การบริการของ หน วยงานมีความเป นธรรมโปร งใสยิ่งขึ้น 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อให เจ าหน าที่ผู ปฏิบัติงานในภารก ิจตามท ี่กฎหมายกําหนดของหน วยงานให บริการอย างมีความเป นธ
รรมและ ไม เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพ ื่อให ประชาชนผู มารับบริการเกิดความพ ึงพอใจต อค ุณภาพการให บริการ 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
ความพ ึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู รับบริการ ร อยละ 80 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
เทศบาลxxx 



 
 

๖๔ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

 
6. วิธ ีด ําเน ินการ 
6.1 จัดให มีระบบ เกณฑ หรือเครื ่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป นธรรม/ไม เลือกปฏิบัติเป นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร งใสและมีประสิทธ ิภาพ ได แก ระบบบัตรค ิวในการให บริการ ระบบการให บริการออนไลน เป นต 
น 
6.2 จัดให มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค าบริการ (ถ ามี) และระยะเวลาที่ใช ในการดําเนินการ
ให ผู ใช บริการหรือผู มีส วนได ส วนเสียทราบอย างชัดเจน 
6.3 จัดให มีระบบการป องกันหรือการตรวจสอบเพ ื่อป องกันการละเว นการปฏิบัติหน าท ี่ ได แก  จัดให มีกล 
องวงจรป ด ภายในสถานท ี่ให บริการ 
6.4 จัดให มีสถานท ี่สําหรับผู ส ูงอายุและผู พ ิการโดยไม เลือกปฏิบัติ ได แก  ทางลาดชันห องน้ําสําหรับผู พ ิการ 
6.5 จัดให มีป ายสามภาษา ได แก ภาษาไทย ภาษาอ ังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟต แวร  สกอร คาร ด สมาร ท บ อกซ  (Scorecard Smart Box) มาประยุกต 
ใช ในการ ประเมินผลการให บร ิการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ได เบ ิกจ ายงบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
สําน ักปลัดเทศบาล เทศบาลxxx สําน ักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม เทศบาลxxx สําน ักการคลัง เทศบาลxxx 
สําน ักการช าง เทศบาลxxx สําน ักการศ ึกษา เทศบาลxxx กองสว ัสดิการสังคม เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
ร อยละความพ ึงพอใจของประชาชนผู รับบริการ 



 
 

๖๕ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

2.3 มาตรการการใช ดุลยพ ิน ิจและใช อ ํานาจหน าท ี่ให เป นไปตามหล ักการบรหิารก ิจการบ านเม ืองท ี่ด ี
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวข องในแต ละขั้นตอน เป ดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข ายสารสนเทศขององค กร ปกครองส 
วนท องถิ่น 
ต ัวอย างท ี่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบ ัต ิงาน 
2. หลักการและเหต ุผล 
พระราชกฤษฎีกาว าด วยหลักการบริหารจัดการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให องค กร
ปกครองส วน ท องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ การบริหารกิจการบ านเมืองทีดี โดยอย างน อยต องมีหลักเกณฑ 
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของประชาชน 
ตลอดจนจดัให มีการรับฟ งและสํารวจความคิดเห นของ ประชาชนผู รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให 
สอดคล องกับความต องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในป ท ี่ ผ านมาได มีการประเมินองค กร
ปกครองส วนท องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได ดําเนินการตามโครงการดังกล าวอย าง ต อเน ื่องท ุกป 
นั้น 
เพ่ือให การประเมินบริหารจัดการบ านเมืองที่ดีเป นไปด วยความเรียบร อยเกิดประโยชน สุขต อประชาชน 
เกิด ผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจขององค กรมีประสิทธ ิภาพและความค ุ มค า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต องการ ของประชาชนได อย างแท จริง หรืออย างน อยมีผลการประเมินไม ต่ํากว าป ท ี่ผ 
านมา เทศบาลxxxจึงได จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ 
เพื่อตอบสนองความต องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพ ัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค กร
ปกครองส วนท องถิ่นและอํานาจหน าท ี่ของเทศบาลตามกฎหมายเป นสําคัญ 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ ื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของประชาชน 
3.3 เพ ื่อรับฟ งและสํารวจความคิดเห นของประชาชนผู รับบริการ 
3.4 เพ ื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธ ิภาพในการให บริการประชาชน 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ ื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลxxxให สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท ี่ ตําบลxxx 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท ี่ และประชาชนท ั่วไป 
4.4 พน ักงานและเจ าหน าท ี่ของเทศบาลxxx 
4.5 ผู บ ังคับบ ัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไป
สู ผู ใต บ ังคับบ ัญชาซ ึ่งมีหน าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน ั้นโดยตรง 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
เทศบาลxxx อําเภอxxx จ ังหวัดxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 แต งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค กรปกครองส วนท องถิ่นต องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และ ระยะเวลาในการให บริการท ี่สามารถปฏิบัติได จริงและพิจารณางานในภารกิจว าเรื่องใดท ี่ผ ู บังคับบัญชา



 
 

๖๕ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

สามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอน ุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให แก ผู ใต 
บ ังคับบ ัญชา 
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท ี่ 
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร อมทั้งจัดทํา
แผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให ประชาชนทราบ 



 
 

๖๖ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

 
ราชการ 

6.4 มีระบบการรับฟ งข อร องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ 
 
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห นและอุปสรรคต างๆ ให นายกเทศมนตรีและผู บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
ท ุกกอง/สํานัก ในเทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 ประชาชนได รับความสะดวก รวดเร วในการติดต อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให บริการ
ของ 
เ จ  า ห น 
าท ี่ 

 
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทําให ภาพลักษณ ของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให ประชาชน
มีความศรัทธา 



 
 

๖๘ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

ต อคณะผู บริหารมากยิ่งขึ้น 
ต ัวอย างท ี่ 2 
ต ัวอย างท ี่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ  านาจอนุมัต ิ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข ั้นตอนการปฏิบ ัต ิราชการ 
2. หลักการและเหต ุผล 
การมอบหมายอํานาจหน าที่ให กับผู ใต บังคับบัญชาในการบริหารงานในด านต างๆ ภายในองค กรนั้น ก เพ่ือเป 
นการ ช วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให เกิดความคล องตัว รวดเร ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให ผู ใต บ ังคับบ ัญชา จะพิจารณาถ ึงความสําคัญ 
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป นอย างดี ด วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ ื่อให การบริหารงานก อให เกิดประโยชน ส ูงสุดแก ราชการ 
ดังนั้น การดําเนินการของหน วยงานต องมีการปร ับให เข ากับสภาพสังคมและทันต อสถานการณ ที่การบริหาร
ราชการ ต องเป นไปเพ ื่อประโยชน ส ุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ มค าในเชิงภารกิจแห ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต องการ ของประชาชน แต ท ั้งนี้ต องมีผ ู รับผิดชอบต อผลของงานซ ึ่งเป 
นหลักการบริหารกิจการบ านเมืองที่ด ี
3. ว ัตถุประสงค  
เพ่ือให การบริหารราชการขององค การบริหารส วนxxx ภายใต กรอบอํานาจหน าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให เป 
นไป อย างมีประสิทธ ิภาพ รวดเร วและเกิดประโยชน สูงสุดแก ราชการ 
4. เป าหมาย 
คณะผู บริหารองค การบริหารส วนจ ังหวัด ปลัดองค การบริหารส วนจังหวัด รองปลัดองค การบริหารส วน
จังหวัด หรือ ห ัวหน าส วนราชการ 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
องค การบริหารส วนจ ังหวัดxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 จัดทําบันท ึกเสนอเพ ื่อพิจารณาขออนุมัติ อน ุญาต สั่งการ แต งตั้ง มอบหมาย คณะผู บริหาร ปลัดองค การ
บริหาร ส วนจ ังหวัด รองปลัดองค การบริหารส วนจ ังหวัด หรือห ัวหน าส วนราชการ เพ ื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
6.3 สําเนาคําสั ่งฯ แจ งคณะผู บริหารองค การบริหารส วนจังหวัด ปลัดองค การบริหารส วนจังหวัด รองปลัด
องค การ บริหารส วนจ ังหวัด หรือห ัวหน าส วนราชการท ุกส วน ที่ได รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
ส วนราชการท ุกส วน 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล องตัวและรวดเร ว ตลอดจนการอํานวยความ



 
 

๖๘ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

สะดวก และการให บริการประชาชน/บริการสาธารณะได อย างมีประสิทธ ิภาพ 



 
 

๖๙ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

ต ัวอย างท ี่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ  านาจของนายกเทศมนตร ี 
2. หลักการและเหต ุผล 
ตามพระราชบ ัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก ไขเพ่ิมเติม ได บ ัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน าท ี่ของ
นายกเทศมนตรีไว หลายเรื ่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว การท ี่ นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต างๆ เพียงผู เดียว ก อาจทําให เกิดช องว าง
ในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต างๆ เกิดข้ึน ได ดังนั้น เพ ื่อเป นการแก ไขป ญหาต างๆ ท ี่อาจเกิดขึ้น เทศบาล
จ ึงได กําหนดมาตรการให มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ให รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ได ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อให การใช ดุลยพ ินิจต างๆ ของฝ ายบริหารเป นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ านเมืองที่ด ี
3.2 เพ ื่อให เป นการป องกันการทุจริตคอร รัปชันของเจ าหน าท ี่ 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอํานาจอย างน อยจํานวน 5 เรื่อง 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจท ี่อยู ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
6.2 ออกคําส ั ่งมอบหมายหน าที ่ของนายกเทศมนตรีให รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
งานการเจ าหน าท ี่ สําน ักปลัดเทศบาล เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
ร อยละ 80 ของเป าหมายดําเนินการแล วเสร จ 
ต ัวอย างท ี่ 3 
1. ชื่อโครงการ : มอบอ  านาจเจ าพนักงานท องถ ิ่นตามพระราชบ ัญญ ัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหต ุผล 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได บัญญัติกําหนดอํานาจหน าที่ของนายกเทศมนตรีในฐานะเจ 
า พนักงานท องถิ่นไว หลายประการ ทั้งการอนุญาตก อสร างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต อเติมดัดแปลงอาคาร  
เป นต น ซึ่งล วนแต เกี ่ยวข องกับสิทธิ หน าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช อํานาจอยู กับ
นายกเทศมนตรีก อาจเป นผลให การบริการ ประชาชนเกิดความล าช า และอาจเป นช องว างที่ทําให เกิดการ
ทุจริตขึ้นมาได ดังนั้น จึงได กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ าพน ักงานท องถิ่นตามพระราชบ ัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 



 
 

๗๐ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือให การใช ดุลยพินิจของเจ าพนักงานท องถิ ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป 
นไปอย าง 
รอบคอบ  

3.2 เพ ื่อป องกันการทุจริตคอร รัปชันของเจ าหน าท ี่ 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
คําสั ่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ าพนักงานท องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให กับ
รอง นายกเทศมนตรี 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
เสนอคําสั ่งเทศบาลxxxมอบอํานาจเจ าพนักงานท องถิ่นให รองนายกเทศมนตรีเป นผู ปฏิบัติราชการ
แทน นายกเทศมนตรีในการใช อํานาจเจ าพน ักงานท องถิ่นตามพระราชบ ัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
กองช าง เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
มีการออกค ําสั่งมอบอ ํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ าพน ักงานท องถ ิ่น ตามพระราชบ ัญญัติควบค ุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
ต ัวอย างท ี่ 4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค  าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตร ี ปลัดเทศบาล และห ัวหน าส วน
ราชการ 
2. หลักการและเหต ุผล 
เทศบาลxxx เป นหน วยงานบริหารราชการองค กรปกครองส วนท องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน าที่ในการ
จัดทํา บริการสาธารณะให แก ประชาชนในท องถ ิ่น ตามอํานาจหน าท ี่ของเทศบาล ท ั้งท ี่เป นหน าท ี่ตาม
พระราชบัญญ ัต ิเทศบาล พ.ศ. 2496 หน าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให 
แก องค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน าที่ตามกฎหมายอ่ืนท ี่กําหนดให เทศบาลมีหน าที่ต อง
ทําอีกมากมาย ในการให บริการสาธารณะแก ประชาชน ผู มารับบริการ ติดต อกับหน วยงานต างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบป ญหาด านการอํานวยความสะดวกในการติดต อราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยู กับฝ ายบริหาร ไม มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน าที่ในการสั่งการ อนุม ัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน าหน วยงานระดับสํานัก กอง และฝ ายต างๆ ซึ่งเป นอุปสรรคอย างยิ่งต อการให บริการ ทําให 
การบริการเกิดความ ล าช า ประชาชนไม ได รับความสะดวกอันอาจเป นสาเหตุหน ึ่งของการกระทําการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ าหน าท ี่ ส งผลให ระบบการให บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธ ิภาพ 
เพ ื่อให เป นไปตามพระราชบ ัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท าย ท ี่กําหนดให การปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หน าท ี่ของเทศบาล ต องเป นไปเพ ื่อประโยชน ส ุขของประชาชน โดยใช วิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่



 
 

๗๐ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว าด วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ที่กําหนดให การบริหาร ราชการเพ ื่อให เกิดประโยชน ส ุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต 
อภารกิจของรัฐ ไม มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป น ประชาชนได รับการอํานวยความสะดวกและได 
รับการตอบสนองความต องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ค ุ มค า ตาม พระราชบ ัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 48(2) เตรส ท ี่กําหนดให นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน าท ี่ในการสั่ง อน ุญาต และ 



 
 

๗๑ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

อนุมัต ิเกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการ ของเทศบาล และเป นผู บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ างของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให แก รองนายกเทศมนตรีที่ได รับแต งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนว ีสติ กําหนดให ปลัดเทศบาลเป นผู บ ังคับบ ัญชา
พน ักงานเทศบาล และลูกจ างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาลให เป นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน าท ี ่อ ื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดxxx เรื่อง หลักเกณฑ และ เง ื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ ังหวัดxxx 
ดังนั้น เพ่ือให การบริหารราชการเป นไปตามหลักการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี ตอบสนองความต องการ
ของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให บริการและไม สร างเง ื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ งยาก จ ึงจําเป นต องมีมาตรการ 
การมอบหมายอํานาจ หน าท ี่ของเทศบาลขึ้น 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อเป นการลดขั้นตอนการให บริการประชาชนให ได รับความสะดวก รวดเร ว เป นธรรม ตอบสนองความต 
องการ ของประชาชน 
3.2 เพ ื่อให ประชาชนมีความพ ึงพอใจในการให บริการจากหน วยงาน 
3.3 เพ ื่อเป นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อน ุญาต อนุมัติของผู บริหารท ุกระดับ 
3.4 เพ่ือป องกันการผูกขาดอํานาจหน าที่ในการใช ดุลยพินิจอันอาจเป นเหตุแห งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ตําแหน งหน าท ี่ราชการ 
4. เป าหมาย 
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และห ัวหน าส วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด 
วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน า ส วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมาย
ให หัวหน าส วนราชการ 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
สําน ักงานเทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อน ุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข อบ ังคับและหน ังสือ  สั่งการ 
6.2 จัดทําหน ังสือแจ งเวียนให ท ุกส วนราชการและผู รับมอบอํานาจให ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถ ือปฏิบัติ 
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ ให ประชาชนทราบ 
6.4 ให ผ ูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท ี่ได รับมอบหมายในท ุกเดือน 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
ห ัวหน าสําน ักปลัดเทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 ผลผลิต 
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มีคําสั่งมอบหมายงานให ผู ที่เก่ียวข องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม น อยกว า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ  
- ประชาชนมีความพ ึงพอใจในบริการท ี่ได รับอย ูในระดับด ี
- ประชาชนได รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน าท ี่อันเป นช องทางแห งการทุจริต 
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2.4 การเช ิดช ูเก ียรติแก หน วยงาน/บ ุคคลในการดําเนินก ิจการ การประพฤติปฏิบ ัตตินให เป นท ี่ประจกัษ  
2.4.1 ยกย องเชิดช ูเก ียรติท ี่ม ีความซ ื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ต ัวอย างท ี่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ อ – แม ด ีเด น 
2. หลักการและเหต ุผล 
เน ื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของท ุกป เป นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด จพระเจ าอยู หัวเป นวันพ อแห 
งชาติ  และในวโรกาส 12 สิงหาคมของท ุกป  เป นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด จพระนางเจ  าฯ 
พระบรมราช ินีนาถ เป นวันแม แห งชาติ ซึ่งเทศบาลได กําหนดเป นนโยบายในการจัดงานวันพ อวันแม แห 
งชาติเป นประจําทุกป ติดต อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด จพระเจ าอยู หัวและ
สมเด จพระนางเจ าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต อพสกนิกรชาวไทยอย าง นานัปการ พระองค ทรงเป นพ 
อและแม ของปวงชนชาวไทยที่เป  ยมล นด วยพระเมตตา ทรงห วงใยอย างหาที่เปรียบมิได และเป น การเผย
แพร พระค ุณของพ อและแม ที่มีต อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
เพ่ือให เป นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให เทศบาลมีหน าที่ส งเส
ริมการ พัฒนาเด ก สตรี เยาวชน ผู สูงอาย ุและคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให สอด
คล องกับสํานักงาน คณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ การบริหารราชการเพื่อป องกัน
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก หน วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤต ิตนให เป นที่ประจักษ  โดย
การยกย องเชิดชูเกียรติผู ที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย องเชิดชูเกียรติผ ู ท ี่ให ความช วย
เหลือกิจการสาธารณะของท องถิ่น 
ดังนั้น เทศบาลจึงได จัดกิจกรรมวันพ อ วันแม แห งชาติ คือการคัดเลือกพ อและแม ดีเด นในพ้ืนที่เทศบาล เพ่ือ
มอบโล ประกาศเกียรติคุณฯ เป นการสร างแบบฉบับที่ดีให ปรากฏแก สาธารณชน และให สังคมได ตระหนักถึง
หน าที่อันสําคัญยิ่งของพ อ และแม ท ี่สําค ัญเพ ื่อเป นแบบอย างที่ดีของคนในชุมชนต อไป 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อยกย องเชิดชูเกียรติแก พ อ แม ผู มีความซ ื่อสัตย สุจริต ตั้งมั่นอยู ในหลักค ุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ ื่อให พ อ แม ที่ได รับการคัดเลือกได เป นแบบอย างที่ดีแก บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
4. เป าหมาย 
จัดพ ิธีมอบโล ประกาศเกียรติคุณแก พ อ แม ดีเด น จํานวน 2 ครั้ง/ป ครั้งละ 90 คน 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
สําน ักงานเทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกพ อ แม  ดีเด น ที่มีคุณสมบัติที่จะได รับการคัดเลือกให 
เป น พ อ แม ดีเด น ประจําป เพ ื่อประกาศให ประชาชนทราบ 
6.2 แจ งประกาศหลักเกณฑ ในการคัดเลือกให ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน xx ชุมชน เพื่อให แต ละ
ชุมชน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท ี่สมควรเสนอช ื่อเข ารับการคัดเลือกในชั้นต นมายังเทศบาล เพ ื่อให 
คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได พิจารณาอ ีกครั้งหนึ่ง 
6.3 แต งตั ้งคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองเพื่อทําหน าที่กลั ่นกรองคุณสมบัติผู ที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชนต 
างๆ ภายในเขตเทศบาล 
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ อ แม ดีเด นที่ผ านการกลั ่นกรองด านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให ผู บริหาร
ทราบ และเห นชอบ 
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6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด จ 
พระเจ าอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด จพระนางเจ าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 ครั้ง/ป โดยเชิญ
ผู ว าราชการ จ ังหวัดสมุทรปราการมาเป นประธานในพ ิธีมอบโล  
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7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
xxx บาท 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
กองสว ัสดิการสังคม 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีพ อแม ดีเด น ที่ได รับเชิดชูเกียรติไม น อยกว าร อยละ 80 ของจํานวนกลุ มเป าหมาย 
10.2 ผลลัพธ  
- พ อ แม ดีเด นที่ได รับมอบโล ประกาศเกียรติคุณ มีความพ ึงพอใจไม น อยกว าระดับด ี
- มีพ อ แม ดีเด น ที่เป นบุคคลต นแบบแก บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
ต ัวอย างท ี่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรต ิค ุณแก สตร ีด ีเด น 
2. หลักการและเหต ุผล 
เนื่องจากในวันท ี่ 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึงความ 
เป นมาแห งการต อสู เพ่ือให ได ซึ ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดต ั้งขึ้นเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด จ พระนางเจ าฯ พระบรมราช ินีนาถ เน ื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซ่ึงเป นวันเฉลิมพระ
ชนม พรรษาของพระองค ด วยสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ ญพระ
ราชกรณียกิจเพื่อให คนไทยได มีโอกาส และได พระราชทานให วันท ี่ 1 เดือนสิงหาคมเป น วันสตรีไทย ของ
ทุกป เพ่ือให ผู ให ผู หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู  ความสามารถ ในการพ ัฒนาประเทศควบค ู ไปกับการสร 
างความเข มแข  งให สถาบันสังคม และให สามารถเทียบเท าสตรีสากลของหลายประเทศ ที่เจริญแล ว 
เพ่ือให เป นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให เทศบาลมีหน าที่ส งเส
ริมการ พัฒนาเด ก สตรี เยาวชน ผู สูงอาย ุและคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให สอด
คล องกับสํานักงาน คณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติการบริหารราชการเพื่อป องกัน
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก หน วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให เป นที่ประจักษ โดย
การยกย องเชิดชูเกียรติผู ที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย องเชิดชูเกียรติท ี่ให ความช วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท องถิ่น 
ดังนั้น เทศบาลจึงได จัดให มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด นให กับสตรี
ที่มี คุณสมบัติ ดังน ี้ 
1.   เป นผู มีความขยันหมั่นเพียร ซ ื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป นสมาช ิกท่ีดีของสังคม 
2.   เป นผู ทําค ุณประโยชน ต อสังคม และประเทศชาติอย างเด นชัด สมควรเป นแบบอย างแก คนท ั่วไป 
3.   เป นผู ทําประโยชน ต อสังคมและประเทศชาติ ในด านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 
สังคม สงเคราะห ฯลฯ ด วยความเสียสละ เป นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป นแบบอย างแก คนท ั่วไป 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อยกย องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซ ื่อสัตย  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให อยู ในสังคมได อย างภาคภูมิใจ 
3.2 เพ ื่อยกย องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป นประโยชน ต อสังคม ให มีขว ัญและกําลังใจในการ
บําเพ  ญตน ที่เป นประโยชน ต อสังคมส ืบไป 



 
 

๗
๓ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

4. เป าหมาย 
มอบประกาศเกียรติคุณให แก สตรีได รับการคัดเลือกเป นสตรีดีเด น จํานวน xx คน 
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5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด น ที่มีคุณสมบัติที่จะได รับการคัดเลือกให เป 
นสตรี ดีเด นประจําป เพ ื่อประกาศให ประชาชนทราบ 
6.2 แจ งประกาศหลักเกณฑ ในการคัดเลือกให สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลxxxทราบทั่วกัน เพื่อให แต ละ
ตําบล ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท ่ีสมควรเสนอช ื่อเข ารับการคัดเลือกในชั้นต นมายังเทศบาล เพ ื่อให 
คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได พิจารณาอ ีกครั ้งหนึ่ง 
6.3 แต งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ ื่อทําหน าท ี่กลั่นกรองค ุณ
สมบต ั เขตเทศบาล 

 ิผู ท ี่ถ ูกเสนอช ื่อจาก
แตล  

ะตําบลภายใน 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด นที่ผ านการกลั่นกรองด านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให ผู บริหาร
ทราบ และเห นชอบ 
6.5 ดําเน ินการจ ัดพ ิธ ีการมอบประกาศเก ียรติคณ ุ โดย
เช ิญนายกเทศมนตรx ี xxเป นประธานในพ ิธ ี 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
กองสว ัสดิการสังคม 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 

ให แก สตรีดเ ี ด นตาม
ระเบย ี 

บ ฯ  ใ น ว  ัน
สตรส ี 

ากล จํานวน 1 ครั้ง/ป  

- สตรีดเ ี ด นผู บ ําเพ  ญประโยชน ต อสังคมตามหลักเกณฑ ท ี่ก ําหนด
ได รบ ั 
10.2 ผลลัพธ  

การยกย องเชิดชูเก ียรติ ไม น อยกว าร อย
ละ 80 

- สตรีดเ ี ด นผู ไดร   ับการเช ิดช ูเก ียรตม ิ  ีความพ ึงพอใจอยู ในระดับด ี
- มีสตรีท ี่เป นบ ุคคลต นแบบท ี่ด ีปรากฏต อสังคมสบ ื ไป 
ต ัวอย างท ี่ 3 
 
1. ชื่อโครงการ : ยกย องเชิด
ชูเกย ี 
2. หลักการและเหต ุผล 

รต ิหน วยงาน/บ ุคคลท ี่ประ
พฤตป ิ 

ฏิบ ัต ิตนให เป นที่ประจักษ  

สังคมในป จจุบันอยู ด วยความเร งรีบ แก งแย งแข งขัน เพ่ือความอยู รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให 
การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู คนเกิดความเสื ่อมถอย เกิดป ญหามากมายในป จจุบัน ไม ว าจะเป นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาค ส วนรวมถ ึงป ญหาการก ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
เพ ื่อเป นการส งเสริมให คนดีมีท่ียืนในสังคม สร างแบบอย างที่ดีแก คนรุ นหลัง เทศบาลxxx จึงจัดให มีการยกย 
อง เชิดชู เผยแพร ประชาสัมพันธ และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก ผู กระทําความดี เพ่ือส งเสริมสร าง
ขวัญและกําลังใจแก คนด ีเหล าน ั้นให ร วมกันสร างสรรค ส ังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป นแบบอย าง 
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เพ่ือปลุกกระแสการสร างสังคมแห งความดี อย างเป นรูปธรรม เน ื่องจากความดีและค ุณธรรม เป นรากฐานอัน
สําคัญในการพ ัฒนาสังคม สู ความอยู เย นเป นสุข 



 
 

๗
๕ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อยกย องเชิดชูเกียรติแก หน วยงาน/บุคคลที่มีความซ ื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ ื่อยกย องเชิดชูเกียรติแก หน วยงาน/บุคคลท ี่ให ความช วยเหลือกิจการสาธารณะของท องถิ่น 
3.3 เพ ื่อยกย องเชิดชูเกียรติแก หน วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสร างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ นให ทุกภาคส วนได มีแบบอย างที่ดีอันเป น กุศ
โลบาย หน ึ่งในการปลูกจิตสําน ึกให ส ังคมตระหน ักถ ึงค ุณค าแห งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
มีการยกย องเชิดชูเกียรติแก หน วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป นแบบอย างที่ดีจํานวนไม น อยกว า 10 
คน/ป  
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
พ้ืนที่เทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
จัดให มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ ยกย องเชิดชูเกียรติหน วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให เป นที่ประ
จักษ ผ าน ทางสื่อช องทางต างๆ ได แก วารสารเทศบาลxxx เว  บไซต เทศบาลxxx สื่อสังคม (Social Media) เป 
นต น 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
ฝ ายประชาสัมพันธ กองว ิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
จํานวนหน วยงาน/บุคคลท ี่ได รับการยกย องเชิดชูเกียรติ 
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2.4.2 ยกย องเชิดช ูเก ียรติที่ให ความช วยเหล ือกิจการสาธารณะของท องถิ่น 
ต ัวอย างท ี่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรต ิค ุณแก คณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหต ุผล 
ด วยเทศบาลxxx เป นองค กรปกครองส วนท องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจํานวน xxx ตารางกิโลเมตร ประกอบด 
วย x ตําบล x หมู บ าน มีประชากรทั้งสิ ้น xxx คน ประชากรแฝงประมาณ xxx คน ครัวเรือนจํานวน xxx  
ครัวเรือน ในการ บริหารงานของเทศบาลมุ งส งเสริมให ประชาชนในท องถ ิ่นได เข ามามีส วนร วมในการพัฒนา
งานและแก ไขป ญหาได ตรงกับความ ต องการของประชาชนมากท ี่สุด 
ป จจุบันเทศบาลxxx ได จัดตั้งชุมชนไว แล ว จํานวน xx ชุมชน เพ่ือให เป นไปตามรัฐธรรมนูญแห งราช
อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติให ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย ทรงเป นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 วรรคท าย การปฏิบัติงานตามหน าที่ ของเทศบาลต องเป นไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน โดย
ใช หลักการบริหารกิจการบ านเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีส วนร วม ของประชาชน มาตรา 50 (9) กําหนดให 
เทศบาลมีหน าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให เป นหน าที่ของเทศบาลและ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (16) กําหนดให เทศบาลมีอํานาจและหน าที ่ส งเสริมการมีส วนร วมของราษฎรในการ
พัฒนาท องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท ี่ มท 0413/ว 1553 ลงวันท ี่ 29 ธันวาคม 2530 
มีวัตถุประสงค ที่จะให มีคณะกรรมการชุมชนเข ามา เป นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต างๆ ทําหน าที่ในการ
ประสานงานกับเทศบาลและหน วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดทั้งการดูแล ท ุกข ส ุขของพ ี่น องประชาชนในชุมชน
ระเบียบเทศบาลxxx ว าด วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 25xx ลงวันท ี่ xx เดือนxxx 25xx และประกาศเทศบาล
xxx เรื่องหลักเกณฑ และว ิธีปฏิบัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 25xx ลงวันท ี่ xx เดือนxxx 25xx 
เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั ้งจากประชาชนในแต ละชุมชนต างอุทิศเวลา แรงกาย 
แรงใจ ปฏิบัติหน าที่โดยไม ได รับค าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให สอดคล องกับ
สําน ักงานคณะกรรมการ ป องกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติการบริหารราชการเพื่อป องกันการทุจริต 
ในการเชิดชูเกียรติแก หน วยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให เป นที่ประจักษ โดยการยกย 
องเชิดชูเกียรติผู ที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย องเชิดชูเกียรติท ี่ให ความช วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท องถิ่น 
ดังนั้น เทศบาลจึงได จัดให มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจ ปฏิบัติหน าที่ครบวาระการดํารงตําแหน ง 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อยกย องเชิดชูเกียรติแก คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัต ิหน าที่เป นกรรมการ
ชุมชนมา ด วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน ง 
3.2 เพ ื่อยกย องเชิดช ูสตรีแก คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป นประโยชน ต อสังคมให มีขว ัญและ
กําลังใจ 
4. เป าหมาย 
มอบประกาศเกียรติคุณให แก คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน าที่จนครบวาระการ
ดํารง ตําแหน ง จํานวน xx ชุมชน 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
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ห องประชุมเทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 ตรวจสอบรายช ื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหน ง 
6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ 
6.3 จัดพ ิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวท ีชาวบ าน 
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7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
กองสว ัสดิการสังคม 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 
- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน าที่จนครบวาระ 4 ป  ได รับการยกย องเชิดชู
เกียรติ ไม น อยกว าร อยละ 100 
10.2 ผลลัพธ  
- คณะกรรมการชุมชนผู ได รับการเชิดชูเกียรติมีความพ ึงพอใจอยู ในระดับด ี
- มีคณะกรรมการชุมชนต นแบบที่ด ีด านการบําเพ  ญประโยชน สาธารณะในท องถิ่น 
ต ัวอย างท ี่ 2 
 
1. ชื ่อโครงการ :  กิจกรรมยกย องและเชิดชูเกียรติแก บุคคล หน วยงาน องค กรดีเด น ผ ู ท าคุณประโยชน 
หรือเข าร วมใน กิจกรรมของเทศบาลxxx 
2. หลักการและเหต ุผล 
การส งเสริมค ุณธรรมและจริยธรรมให เกิดข ึ้นในหน วยงานและสังคม ถือเป นการสร างรากฐานอันสําคัญในการ
พัฒนา สังคมสู ความอยู เย นเป นสุข โดยเฉพาะเน นการส งเสริมและสนับสนุนให คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมี ค ุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล าหาญ ซื่อสัตย สุจริต และเสียสละเพ่ือส วนรวม 
ถือว าเป นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ ื่อส งเสริมให บุคลากร หน วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด วยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอย างต อเนื่องเป น แบบอย างแก ประชาชนตําบลxxx ผู ที่ทําคุณ
ประโยชน หรือเต มใจเข าร วมในกิจกรรมของเทศบาลxxxอย างสม่ําเสมอ เทศบาล xxxจึงจัดกิจกรรมยกย อง
และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการต อต านการทุจริตแก บุคคล หน วยงาน องค กรดีเด น ผู ทํา
ความดี มีความซื่อสัตย สุจริต และผู ทําคุณประโยชน หรือเข าร วมในกิจกรรมของเทศบาลxxx โดยการมอบ
ใบประกาศ เกียรต ิค ุณเพ ื่อยกย องบุคคลผู เสียสละและทําค ุณประโยชน ให กับเทศบาลที่ควรได รับการยกย อง
ชมเชย และเป นบุคคลตัวอย าง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ให ประชาชน หน วยงาน องค 
กรในเขตเทศบาลxxxมีค านิยม ยกย อง เชิดชู และเห นค ุณค าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค ุณธรรมและ
จริยธรรม 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อสร างขว ัญและกําลังใจแก ผู ทําค ุณประโยชน และมีส วนร วมในกิจกรรมของเทศบาลxxx 
3.2  เพ่ือส งเสริมการสร างแรงจงูใจให ประชาชน หน วยงาน องค กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล
xxx ตระหน ักถ ึงความซ ื่อสัตย สุจริต เสียสละเพ ื่อประโยชน ส วนรวม 
3.3 เพ ื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ให ประชาชน หน วยงาน องค กรในเขตเทศบาลxxxมีค านิยม ยกย 
อง เชิดชู และเห นค ุณค าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค ุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชน หน วยงาน องค กรท ั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลxxx 
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- ผู ทําค ุณประโยชน และมีส วนร วมในกิจกรรมของเทศบาลxxx 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
พ้ืนท ี่ในเขตเทศบาลxxx ตําบลxxx อําเภอxxx จ ังหวัดxxx 
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6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ ื่อสร างมาตรการร วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ การ
พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน วยงาน องค กรดีเด น 
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย องบุคคล หน วยงาน องค กรทําความด ีเพ ื่อให เป นแบบอย าง 
6.3 จัดกิจกรรมยกย องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก บุคคล หน วยงาน องค กรดีเด นที่ผ านการคัดเลือก
และได คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ตลอดป งบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
xxx บาท 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
สําน ักปลัดเทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 ยกย องและเชิดชูเกียรติแก บุคคล หน วยงาน องค กรดีเด น ผู ทําคุณประโยชน หรือเข าร วมใน
กิจกรรมของ เทศบาลxxx 
10.2 ประชาชน หน วยงาน องค กรในเขตเทศบาลxxxมีค านิยม ยกย อง เชิดชู และเห นคุณค าของการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักค ุณธรรมและจริยธรรม 
ต ัวอย างท ี่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผ ู มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหต ุผล 
ในป จจุบันสังคมไทยให ความสําคัญกับการมีส วนร วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส วนร วม
ตามท ี่ บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป นการยกย องเชิดชูเกียรติบุคคล เด ก 
เยาวชนและองค กรที่ให การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป นประโยชน แก 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป น ขวัญกําลังใจให บุคคลหรือองค กรมีความมุ งมั ่น ตั ้งใจ ร วมเป 
นแกนนําในการส งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ มรดกทาง ศ ิลปว ัฒนธรรมของชาติส ืบไป 
กองการศ ึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู มีจิตสาธารณะ เพ ื่อนําผู ที่ได รับการคัดเลือกระดับหมู บ าน
เข ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน ื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผู ส ูงอายุในท ุกป 
งบประมาณ เพ่ือเป นขวัญกําลังใจ ให ประชาชนมีความมุ งมั่น ช วยเหลือสังคม และเป นแบบอย างต อบุคค
ลอ ื่นในชุมชน 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อยกย องบุคคล เด กและเยาวชน ท ี่ให การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่
เป น ประโยชน แก ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย างต อเน ื่องให สังคมได รับรู  
3.2 เพ ื่อประชาสัมพันธ และเผยแพร ผลงานของผู ที่ได รับรางว ัลให เป นตัวอย างที่ดีแก สาธารณชนต อไป 
3.3 เพ ื่อเป นขว ัญและกําลังใจให บุคคล เด กและเยาวชน ร วมสนับสนุนและส งเสร ิมการดําเนินงานด านศาสนา 
ศิลปะ และว ัฒนธรรมอย างต อเน ื่องและกว างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป าหมาย 
เด ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตําบลxxx 
5. สถานท ี่ด ําเน ินการ 
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ศาลาเอนกประสงค ตําบลxxx อําเภอxxx จ ังหวัดxxx 
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6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู มีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานกํานัน ผู ใหญ บ าน และสมาชิก อบต. เพ ื่อคัดเลือกบุคคลผู เข าร วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู มีจิต สาธารณะ 
6.3 จัดทําเอกสารผู ทําค ุณประโยชน ด านต างๆ เพ ื่อเสนอผู บ ังคับบ ัญชา ดังน ี้ 
- ด านช วยเหลือสังคมดีเด น (ประชาชน) 
- ด านถ ายทอดภูมิป ญญาท องถิ่นดีเด น การจ ักสาน (ประชาชน) 
- ด านถ ายทอดภูมิป ญญาท องถิ่นดีเด น เพลงพื้นบ าน (ประชาชน) 
- ด านถ ายทอดภูมิป ญญาท องถิ่นดีเด น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ด านอนุรักษ ศิลปว ัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด กและเยาวชน) 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู มีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู มีจิตสาธารณะเพ ื่อเสนอผู บ ังคับบ ัญชา 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
กองการศ ึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
ผู ทําค ุณประโยชน ได รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู มีจิตสาธารณะ เพ ื่อให เป นแบบอย างกับประชาชน 
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2.4.3 ยกย องเชิดช ูเก ียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพ ียง 
ต ัวอย างท ี่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผ ู ปฏิบ ัต ิตาม
ปร ัชญาเศรษฐกจ ิ 
2. หลักการและเหต ุผล 

พอเพ ียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป นปรัชญาที่พระบาทสมเด จพระเจ าอยู หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต
แก พสกน ิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว า 25 ป ตั้งแต ก อนว ิกฤติการณ ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได 
ทรงเน นย้ําแนวทางการ แก ไขเพ่ือให รอดพ นและสามารถดํารงอยู ได อย างมั่นคงและยั่งยืนภายใต กระแส
โลกาภิวัฒน และความเปลี ่ยนแปลงต างๆ ซ่ึง การเกษตรในสมัยก อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ ื่อการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล อมมีการปลูกพ ืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ท ั้งพ ืชผัก ไม ผล ไม ยืนต น พ ืช
สมุนไพร พืชใช สอย ในลักษณะของสวนผสม ต อมามีการพัฒนาเป นการเกษตรเพ่ือ การบริโภคและจําหน าย 
ทําให ต องใช ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ ทําให ต องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผัก สวนครัวร ั้วกินได จึงเป นอีกแนวทางหนึ่งที่น าสนใจ เนื่องจากเป นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป 
นการใช พ้ืนที่เล กๆ ให เกิด ประโยชน  ปลอดภัยจากการใช สารเคมีและสารพิษตกค าง ทําให สภาพแวดล อม
ของบริเวณบ านน าอยู น าอาศัย และที่สําคัญ สามารถใช บริโภคในครัวเรือนเป นการลดรายจ ายของ
ครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป นการเพ่ิมรายได ให แก 
ครอบครัวอ ีกด วย 
ตั้งแต ป 2558 ได เกิดภาวะฝนท ิ้งช วงและปริมาณน้ําฝนที่มีน อยกว าปกติ จ ึงเกิดภาวะภัยแล ง ทําให 
เกษตรกรในพ้ืนท ี่ ชลประทานส วนใหญ ไม สามารถทํานาปรังได  แต ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู ใกล กับคลองส 
งน้ํา ประมาณ 500 ไร  เกษตรกร เหล านี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในช วงแรกของการปล อยน้ําจนถ ึงช วง
เก บเก่ียว เกษตรกรได รับทราบถ ึงสถานการณ ภัยแล งดี และได ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได มีการ
ลดพื้นที่การทํานาปรังลงอย างมาก โดยองค การบริหารส วนตําบลxxx ได ส งเสริมการให ความรู และการ
สนับสนุนป จจัยการผลิต ซ ึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข าร วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช น ้ําน อยเพ่ือปลูก ทดแทนการ
ปลูกข าวนาปรัง อาท ิ พ ืชตระก ูลถั่ว พ ืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช น ้ําน 
อย แทนการปลูกข าวนาปรังนั้น จะเห  นได ว าใช น้ําน อยกว าการปลูกข าว เช น พ้ืนท ี่ทําน้ํา 1 ไร ใช น้ํา 
1,738 ลูกบาศก เมตร ขณะท ี่ พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 1 ไร ใช น้ํา 583 ลูกบาศก เมตร เป นต น จึงเป นวิธีหนึ่ง
ของการดําเนินการมาตรการช วยเหลือเกษตรกรท ี่ ได รับผลกระทบจากภัยแล งในพ้ืนที่ตําบลหนองตาแต มอย าง
ยั่งยืน 
องค การบริหารส วนตําบลxxxได เห นความสําคัญของการส งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จาก การดําเนินช ีวิตในครัวเรือนเป นลําดับแรก จ ึงได ร วมกับศูนย บริการและถ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลxxxคัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช ทรัพยากร
น้ําและต นทุนในการใช จ ายลงได และ สามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได อีกทางหนึ่ง 
โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน้ําในพ้ืนที่เพาะปลูกพ ืชฤดูแล งให สอดคล องกับ
ปริมาณน้ําต นทุนและสถานการณ ที่เกี่ยวข องเพ่ือเป นตัวอย าง ตลอดจน สามารถถ ายทอดความรู เพ ื่อช วย
เหลือเกษตรกรท ี่ได รับผลกระทบจากภัยแล งให มีรายได จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย างยั่งยืน จึง ได จัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต งตั้งให เป นวิทยากรประจําศูนย 
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เรียนรู โครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดําริ ศูนย สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป นตัวอย างให แก 
เกษตรกรได น อมนําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด จพระเจ าอยู หัวมาใช ในการดําเนิน
ช ีวิตอ ีกด วย 
3. ว ัตถุประสงค  
เพ ื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู ปฏิบ ัตต ิ ามปรัชญาเศรษฐกจ ิ พอเพ ียง ให เป นตัวอย างและเป นว ิทยากร 

ประจ ําศ ูนย เรย ี 
นรู  

โครงการอ ันเน ื่องมาจากพระราชดา ํ ริ ศ ูนย 
สาธต ิ 
4. สถานท ี่ด ําเน ินการ 

เกษตรผสมผสาน ถา  ยทอดให แก เกษตรกร 

ศูนย เรียนรู โครงการอันเน ื่องมาจากพระราชดําริ ศ ูนยส  
5. วิธีด ําเน ินการ 

าธ ิตเศรษฐกจ ิ พอเพ ียง 

5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย บริการฯ ประจ ําตําบลxxx 



 
 

๘๑ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

5.2 ดําเน ินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 25xx 
5.3 มอบใบประกาศนย ี สาธิต
เกษตรผสมผสาน 

บ ัตร และแต งต้ังให เป นว ิทยากรประจ ําศ ูนยเ รียนรโ ู  ครงการอ ันเน ื่องมาจาก
พระราชดําร ิศูนย  

5.4 ประชาสม ั พ ันธ ศูนย เรียนรโ ู  ครงการอ ันเน ื่องมาจากพระราชดําร ิศ ูนย สาธ ิตเกษตรผสมผสาน 
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนน ิ 
6. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ระหว างเดือนเมษายน – สิงหาคม 
7. งบประมาณด ําเน ินการ 

งานตามโครงการเศรษฐก ิจพอเพย ี ง 

เป นเงินงบประมาณท ั้งสิ้น xxx บาท 
8. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการฯ 
งานส งเสรม ิ 
9. ต ัวชี้วัด 

ก า ร เ ก ษ ต ร 
สําน ักปลด ั 

องค การบริหารส วนตําบลxxx อําเภอxxx จ ังหวัดxxx 

9.1 ตัวช ี้วัดท ี่ 1 ระดับความสําเร จของเกษตรกรสมัครใจเข าร วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2 ตัวช ี้ว ัดท ี่ 2 ระดับความสําเร จกิจกรรมถ ายทอดให ความรู ของศูนย เรียนรู โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย เรียนรู เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป าหมายเกษตรกร
และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข า ศ ึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน 
10. ผลลัพธ  
10.1 เกษตรกรท ี่ผ านการอบรมสมัครใจเข าร วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ  ตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย างเป นรูปธรรม 
10.2 ศูนย เรียนรู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย เรียนรู 
เกษตร ผสมผสาน ดําเนินงานอย างเป นรูปธรรมและเป นศูนย เรียนรู มีช ีวิตของตําบลxxxได  
10.3 ศูนย เรียนรู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย เรียนรู 
เกษตร ผสมผสาน มีเกษตรกร 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได ทราบ หรือรับแจ งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให ม ีข อตกลงระหว างบุคลากรในองค กรได ปฏิบัติหน าที่ราชการด วยความ ซ ื่อสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ านเม ืองท่ีดี 
ต ัวอย างท ี่ 1 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการ “จัดท  าข อตกลงการปฏิบ ัตร ิ าชการ” 
2. หลักการและเหต ุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐได กําหนดดัชนีในการ
ประเมินท ี่ คําน ึงถ ึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และว ัฒนธรรมของประเทศไทยเป นหลักรวมถ ึงข อเท จ
จริงของการทุจริตที่เกิดข้ึน ภายในหน วยงานของภาครัฐ สาเหตุส วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล 
หรือเกิดจากป จจัยทางวัฒนธรรมของ องค กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต างๆ ที่เอ้ือให เกิด
การทุจริต ด ังน ั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค กรท ี่ นําไปสู การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม ค านิยมและ
วัฒนธรรมขององค กรให กลายเป นสิ ่งที่ยอมรับได ของผู บริหารและเจ าหน าที่ ภายในองค กร โดยการสร าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส วนร วมในการต อต านการทุจริตภายในองค กร ของ ผู บริหาร
และเจ าหน าที่ถึงแม จะเป นสิ ่งที่ยากต อการดําเนินงานก ตาม แต เป นสิ ่งสําคัญที่หน วยงานต องสร างให 
เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ ื่อนําไปสู องค กรที่มีคุณธรรมและความโปร งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป นการสร 
างแนวร วมในการต อต าน การทุจริตอันจะส งผลต อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหน ักถ ึงภัยจากากร
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในท ุกรูปแบบ 
ดังนั้น เทศบาลxxx  จึงได จัดทํามาตรการ “จัดทําข อตกลงการปฏิบัติราชการ”  ที่กําหนดดัชนีในการประเมิน
การ ปฏิบัติราชการด วยความซ ื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี ข ึ้น เพ่ือเป นการ
พัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค กรที่จะนําไปสู การยกระดับค ุณธรรมและความโปร งใสในการดําเนินงานให 
ส ูงขึ้น 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อให บุคลากรปฏิบัติราชการด วยความซ ื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ านเมือง
ที่ด ี
3.2 เพ ื่อให ท ุกส วนราชการ (สําน ัก/กอง) นําไปยึดถ ือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร างว ัฒนธรรมองค กรที่มีความโปร งใส มีคุณธรรม 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค กรปฏิบัติตามเกณฑ ตัวช ี้วัดข อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 จัดทําข อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส วนราชการระหว างส วนราชการกับผู บริหารท องถิ่นที่มีดัชนี
ในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด วยความซ ื่อสัตย  สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ านเมืองที่ด ี
6.2 รวบรวมรายงานข อตกลงการปฏิบัติราชการของท ุกส วนราชการเสนอผู บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ พร อมแจ งให ท ุกส วนราชการถ ือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ป งบประมาณ พ.ศ. 25xxx 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
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ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
ท ุกสําน ัก/กอง เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
มีการจัดทําข อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ต ัวอย างท ี่ 2 
1. ชือ่โครงการ : กิจกรรม “การจัดท  าข อตกลงการปฏิบ ัตร ิ าชการขององค การบร ิหารส วนต  าบลxxx” 
2. หลักการและเหต ุผล 
ตามพระราชบ ัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ นดิน (ฉบับท ี่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บ ัญญัติว าการปฏิบัติหน 
าท ี่ ของส วนราชการต องใช ว ิธ ีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย างยิ่งให คํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู ปฏิบัติงานการมี ส วนร วมของประชาชนการเป ดเผยข อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ท ั้งน ี้ ตามความเหมาะสม ของแต ละภารก ิจ ประกอบก ับ พระราชกฤษฎีกาว าด วยหล ักเกณฑ และ
วิธีการบร ิหารกิจการบ านเม ืองท ี่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว ว า เพ่ือประโยชน ในการปฏิบัติราชการให 
เกิดผลสัมฤทธ ิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ โดยว ิธ ีการ
จัดทําความตกลงเป นลายลักษณ อ ักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให ส วนราชการ จัดให มีคณะผู ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของส วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ ิ์ของภารกิจ คุณภาพการให บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู 
รับบริการ ความ ค ุ มค าในภารกิจ ท ั้งนี้ตามหลักเกณฑ ว ิธ ีการ และระยะเวลาท ี่กําหนด 
องค การบริหารส วนตําบลxxxจึงได จัดให มีการจัดทําข อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามใน ข อตกลงการปฏิบัติราชการระหว างนายกองค การบริหารส วนตําบลxxxกับปลัดองค การบริหารส วน
ตําบลxxx และห ัวหน าสํานัก ปลัด/ผู อํานวยการกอง และให มีการลงนามจัดทําข อตกลงทุกป  เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการขององค การบริหารส วนตําบลxxx 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือให การปฏิบัติราชการตามข อตกลงการปฏิบัติราชการของหน วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ าย เป นไปอย 
างม ีประสิทธ ิภาพ ประสิทธ ิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท ี่กําหนด 
3.2 เพ ื่อให หน วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ าย มีความเข าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพ ื่อใช เป นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ าย ตามข อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป งบประมาณ 25xx 
3.4 เพื่อให หน วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ ื่อเป นข อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบ ัต ิราชการตามข อตกลงการปฏิบ ัต ิราชการของหน วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ าย 
องค การบริหารส วนตําบลxxx ได ทําข อตกลงผลงานกับผู ใต บังคับบัญชาเป นลายลักษณ อักษรอย างชัดเจน 
โดยจัดทํา ข อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ าย เพ่ือให การดําเนินงานตามข อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล าวบรรลุ เป าหมายอย างมีประสิทธ ิภาพ ประสิทธ ิผล และบรรลุผลสัมฤทธ ิ์ตามท ี่ก ําหนด และ
รบัสิ่งจ ูงใจตามระดับผลงาน โดยได ม ีการลงนาม บันท ึกข อตกลงการปฏิบัติราชการระหว างนายกองค การบริหารส 
วนตําบลกับปลัดองค การบริหารส วนตําบล และปลัดองค การ บริหารส วนตําบลกับหัวหน าหน วยงานใน
สังกัด พร อมคณะทํางานได ร วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แต ละมิต ิดังน ี้ 
1)  การบริหารราชการเพ ื่อให เกิดประโยชน ส ุขของประชาชน 
2)   การบริหารราชการเพ ื่อให เกิดผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจ 
3)   การบริหารราชการอย างมีประสิทธ ิภาพและเกิดความค ุ มค าในเช ิงภารกิจ 
4)   การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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5)  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต องการของประชาชน 
6)   การพ ัฒนาความรู และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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5. การต ิดตามและประเมินผลการปฏิบ ัต ิราชการ 
ว ิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ ายต างๆ และผู ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว าด วยหลักเกณฑ การบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหน ังสือ กระทรวงมหาดไทยท ี่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันท ี่ 11 กุมภาพันธ 2548 
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช ี้วัดให มีผลการปฏิบัติราชการอย างเหมาะสม เช น 
- ศึกษาข อมูล และเอกสารหลักฐานต างๆ เช น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการ
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก ี่ยวข องกับการดําเนินการตามตัวช ี้วัด เป นต น 
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู จัดเก บข อมูล 
เพ ื่อให การดําเนินการเป นไปตามเป าหมายท ี่กําหนด และการมีส วนร วมของผู บริหารของหน วยงานใน
การก ําก ับดูแลและตด ิ ผลการดําเน ินงานดังกล าว 

ตาม 

 
กําหนด 

1.3 รับฟ งความคิดเห นของหน วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให การดําเนินงานบรรลุตามเป าหมาย
หรือตัวชี้วัดท ี่ 
 
1.4 วัดผลลัพธ ที่ได จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค าเป าหมาย และเกณฑ การให คะแนน 
1.5 ประสานงานกับหน วยงานที่รับผิดชอบตัวช ี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใน 

เบ ื้องต นไม เป นไปตามเป าหมายท ี่กําหนด เพ ื่อหาแนวทางแก ไขให การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป าหมาย
ท ี่กําหนดไว  
6. การค ํานวณผลการประเมินการปฏิบ ัต ิราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท ี่ได รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู ในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู ในระดับพอใช  2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู ในระดับปรับปรุง 1 



 
 

๘๖ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

2.5.2 มีการให ความร วมมือกับหน วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได ดําเนินการตามอํานาจ หน าท ี่เพ ื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค กรปกครองส วนท องถิ่น 



๘
๗ 
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2.5.3 ดําเนินการให มีเจ าหน าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให เป นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื ่อง ร องเรียนกล 
าวหาบ ุคลากรในองค กรปกครองส วนท องถ ิ่นท ี่ปฏิบัติราชการตามอ ํานาจหน าท ี่โดยม ิชอบ
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มิติท ี่ 3 การส งเสร ิมบทบาทและการม ีส วนร วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให ม ีและเผยแพร ข อมูลข าวสารในช องทางท ี่เป นการอ านวยความสะดวกแก ประชาชนได ม ี ส วนร 
วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ  านาจหน าที่ขององค กรปกครองส วนท องถ ิ่นได ทุกข ั้นตอน 
3.1.1 จัดให ม ีศ ูนย ข อมูลข าวสารตามกฎหมายว าด วยข อม ูลข าวสารของทางราชการ 
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๙๗ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 
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ต ัวอย างท ี่ 2 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อ
ประชาสม ั 

พ ันธ  

2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของมาตรการ 
ในภาวะสังคมป จจุบัน ความเจริญก าวหน าด านวิชาการ และเทคโนโลยีต างๆ ก าวหน าไปมากเครื ่องมือ
สื ่อสาร อิเล กทรอนิกส ต างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต างๆ เข ามาใช ในการ
ดําเนินงานผ านสื ่อการ ประชาสัมพันธ เพ ื่อให บรรลุผลสําเร จ และรวดเร วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให 
ความรู ความเข าใจได ง ายในช วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป นเรื่องที่ต องปูพ้ืนฐาน สร 
างความน าเชื่อถือ และน าสนใจให กับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ให สามารถมองเห นภาพหรือเห นความ
เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต างๆ ได ชัดเจนถูกต อง ฉะนั้นการสร าง ความสัมพันธ กับประชาชนต อง
การให ประชาชนเข าถ ึงและมีส วนร วมรับรู ในภารกิจของเทศบาล จึงจําเป นต องพิจารณาในการ เลือกสื่อให 
เหมาะสมกับสภาวการณ นั้นๆ การใช สื่อเทคนิคและวิธีการเป นอย างไรบ าง ในแต ละขั้นตอนที่ต างกันเป นสิ่ง
สําคัญ ท ั้งนี้เพ ื่อให ประชาชนยอมรับและให ความร วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต อการพัฒนาตามภารกิจ 
บทบาท หน าที ่อย างโปร งใส และยุติธรรม 
3. ว ัตถุประสงค  
1. เพ่ือประชาสัมพันธ การดําเนินงานของเทศบาลให ประชาชนได รับทราบโดยผ านทางสื ่อประเภทต างๆ ได 
แก สื่อสิ่งพิมพ , สื ่อว ิทย ุ, โทรทัศน , สื่อ Social network ผ านทางจดหมายอิเล กทรอน ิกส  
2. เพ ื่อสร างจิตสําน ึกให เกิดการเรียนรู รับรู และเข าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย างถ ูกต องและ
โปร งใส 
3. เพ ื่อส งเสริมให ประชาชนมีส วนร วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
4. เพ ื่อให เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท องถิ่นของตน 
5. เพ ื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด น ให เป นท ี่ทราบกันอย างแพร หลาย 
6. เพ ื่อความสัมพันธ ที่ดีและเช ื่อมความสามัคค ีระหว างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 
4. เป าหมาย 
เพ ื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ภารกิจของเทศบาลxxxให แก ประชาชนโดยท ั่วไปอย างกว างขวาง 4.1 
จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ ื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล 
4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู บริหาร 
4.3 จัดทําแผ นพับประชาสัมพันธ เทศบาล และค ู มือการให บริการประชาชน 
4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร  
4.6 จัดทําค ู มือสําหรับประชาชน 
4.7 จัดแถลงข าวสื่อมวลชน 
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบค ุณสื่อมวลชน 
4.9 จัดทําของท ี่ระลึก 
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนท ี่ 
4.11 ป ายประชาสัมพันธ  
4.12 จดหมายอิเล กทรอน ิกส  
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4.13 จัดทํา spot 4.14 เส ียงตามสาย 4.15 อ่ืนๆ 
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5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
ในเขตเทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ดําเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร วมนําเสนอร างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต างๆ เพ ื่อให เกิดการเรียนรู อย างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
xxxxx บาท 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ กองว ิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
ใช แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลxxx ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพ ัฒนาเทศบาลxxxเป นตัวช ี้วัด โดยกําหนดตัวช ี้วัด ดังน ี้ 
- ประชาชนได รับทราบเข าใจถ ึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชา
สัมพันธ ไม น อยกว าร อยละ 60 
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3.2 การรับฟ งความคิดเห น การรับและตอบสนองเรื่องร องเรียน/ร องทุกข ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟ งความคิดเห ็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน าที่ของ องค กร
ปกครองส วนท องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต อความเป นอยู  และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท องถิ่น 
ต ัวอย างท ี่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส งเสริมการปกครองท องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางาน ร วมกันของทุกภาคส วนที่เกี่ยวข องในการส งเสริมสนับสนุนให ทุกหมู บ าน/ชุมชน มีกระบวนการ
จัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ ื่อพ ัฒนาค ุณภาพแผนชุมชน และสนับสน ุนให หน วยงานภาครัฐ องค กร
ปกครองส วนท องถิ่น นําแผนชุมชนสู การปฏิบัติ ซึ่งเป นกลไกสําคัญในการส งเสริมการมีส วนร วมในการ
พัฒนาชุมชนและท องถิ่นของประชาชน เทศบาลxxxได ดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม บท
ชุมชน ประจําป งบประมาณ 25xx เพ่ือนํามาบรรจุไว ในแผนพัฒนาสี่ป ของเทศบาลxxx ประจําป พ.ศ. 25xx – 
25xx รวมถึงการนําเข าบรรจุไว ในร างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในป ถัดไปกองสวัสดิการ สังคม 
เทศบาลxxxจ ึงได จัดให มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม บทชุมชน ประจําป พ.ศ. 25xx ขึ้น 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อจัดเก บข อมูลพ้ืนฐานที่เป นมาตรฐานสามารถนําไปใช ประโยชน ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนา 
ท องถิ่น 
 
 
 
ส  ว น ร 
วม ท อง
ถิ่น 

 
3.2 เพ ื่อระดมความคิดเห นและกําหนดแนวทางการแก ไขป ญหาของผู นําชุมชน 
3.3 เพ ื่อให ได แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจ ุไว ในแผนพ ัฒนาสี ่ป ของเทศบาล 
3.4 เพ ื่อรับทราบป ญหาและความต องการที่แท จริงของประชาชน 
3.5 เพ ื่อฝ กให ประชาชนได ร วมกระบวนการ ร วมคิด ร วมทํา ร วมแก ป ญหา และส งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี 
 
3.6 เพ ื่อให ประชาชนมีส วนร วมในการป องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค 
กรปกครองส วน 

4. เป าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก บข อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน xx ชุมชน ในเขตเทศบาลxxx 
สําหรับให ประชาชนได แสดงความคิดเห  นให ได มาซ ึ่งแผนงานของชุมชน เพ ื่อนํามาบรรจ ุไว ในแผนพ ัฒนาสี ่ป ของ
เทศบาล 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ ื่อคัดเลือกผู จัดเก บข อมูลพ ื้นฐาน 
6.3 ประสานว ิทยากร และหน วยงานที่เกี่ยวข อง 
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข าใจ 



 
 

๑๐๐ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

6.5 ดําเนินการจัดเก บข อมูลพ ื้นฐาน, ตรวจสอบข อมูล, ทําการบันท ึกและประมวลผลข อม ูล 
6.6 จัดประชุมผู นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท ี่กําหนด 
6.7 จัดประชุมเพ ื่อพิจารณาร างแผนชุมชน 
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ ื่อส งให กองว ิชาการฯ และหน วยงานที่เกี่ยวข อง 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให ผู บริหารทราบ 



 
 

๑๐๑ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให มีการพิจารณาร างแผนชุมชน จํานวน xx ชุมชน ระหว างเดือนมีนาคม 
– เมษายน 25xx 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
xxxxx บาท 
9. ผ ู รับผ ิดชอบ 
กองสว ัสดิการสังคม เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
1. มีข อมูลพ ื้นฐานชุมชนท ี่ได มาตรฐานสําหรับใช ในการวางแผนพ ัฒนาชุมชนและพ ัฒนาท องถิ่น 
2. ได รับทราบป ญหาและความต องการที่แท จริงของประชาชนในแต ละชุมชน 
3. ได แผนงานโครงการของชุมชน เพ ื่อนํามาบรรจ ุไว ในแผนพ ัฒนาสี ่ป เทศบาล 
4. ประชาชนได แสดงความคิดเห นและร วมกันแก ไขป ญหาของชุมชน 
5. ประชาชนได เข ามามีส วนร วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธ ิปไตย 
6. ประชาชนได มีส วนร วมในการป องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค กรปกครองส วนท 
องถิ่น 
ต ัวอย างท ี่ 2 
1. ชื่อโครงการ : การด  าเน ินงานศ ูนย รับเรื่องราวร องท ุกข เทศบาลเมืองล าพูน 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลxxx  เป นหน วยงานภาครัฐที่เน นการให บริการประชาชน และมีเป าหมายให มีการบริการประชาชน
ในด าน ต างๆ ที่อยู ในอํานาจหน าที่ด วยความรวดเร ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน ต อประชาชนผู รับ
บริการโดยตรง โดยถือว า ประชาชนเป นศูนย กลางที่จะได รับการบริการอย างสะดวกรวดเร ว และลดภาระของ
ประชาชนเป นสําคัญ 
ด ังน ั้น เพ่ือให การดําเนินงานด านบริการเป นไปอย างต อเนื่องและเป นการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความ ต องการของประชาชน เทศบาลxxxจึงมีการจัดตั้งศูนย รับเรื่องราวร องทุกข เพ่ือไว สําหรับรับเรื่องร 
องเรียน/ร องทุกข จากประชาชนท ี่ได รับความเดือดร อนต างๆ 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือรับทราบป ญหาความเดือดร อนของประชาชนในพ้ืนท ี่ และจะได แก ไขป ญหาได อย างถูกต องหรือ
นํามาเป น ข อมูลในการทําแผนงานโครงการแก ไขป ญหาต อไป 
3.2 เพ ื่ออํานวยความสะดวกแก ประชาชนที่มาติดต อราชการ ณ สําน ักงานเทศบาลxxx 
3.3 เพ่ือเสริมสร างความสัมพันธ อันดีระหว างบ ุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท ี่ 
4. เป าหมาย 
ให บริการรับเรื ่องร องเรียน/ร องทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ได รับความเดือดร อนรําคาญหรือผู มีส วนได 
เสียท ี่ เกี่ยวข อง โดยการปฏิบัติราชการต องสามารถให บริการได อย างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล 
วเสร จภายในระยะเวลาท ี่ กําหนด สร างความเช ื่อมั่นไว วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต อง
การของประชาชนผู รับบริการ และผู ม ีส วน ได ส วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต างก ันได อย าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก ไขหรือบรรเทาป ญหา และผลกระทบใดๆ ท ี่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได  
5. วิธีด ําเน ินการ 
5.1 จัดทําคําสั่งแต งตั้งเจ าหน าที่ผู รับผิดชอบรับเรื่องร องเรียน/ร องท ุกข  



 
 

๑๐๑ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

5.2 เผยแพร ประชาสัมพันธ ให ประชาชนทราบช องทางในการร องท ุกข /ร องเรียน 
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู บริหารพิจารณาสั่งการเจ าหน าที่ผู เกี่ยวข อง เพ ื่อแก ไขป ญหาตามความจําเป นและเร 
งด วน 
5.4 แจ งผลการปฏิบัติงานให ผู ร องทราบ 



 
 

๑๐๒ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

6. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ให บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร  – วันศุกร  ตั ้งแต เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช องทางร อง
ทุกข / ร องเรียน ดังน ี้ 
6.1 สําน ักงานเทศบาลxxx 
6.2 ทางโทรศ ัพท หมายเลข 0xx-xxx xxx ทางโทรสารหมายเลข 0xx -xxx xxx 
6.3 ทางเว  บไซต  
6.4 ทางไปรษณีย  
7. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
8. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
สําน ักปลัดเทศบาล เทศบาลxxx 
9. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร องทุกข /ร องเรียน ประจําสัปดาห /ประจําเดือน ทําให เห นว าประชาชนได ม ีส วนร 
วมในการ สอดส องดูแลสังคมและการอยู ร วมกัน แสดงให เห นถ ึงการเป ดโอกาสให ประชาชนมีส วนร วมใน
การดําเนินงานของเทศบาลxxx 
9.2 สามารถดําเนินการแก ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร องเรียน/ร องท ุกข  
9.3 แจ งผลการดําเนินการให ผู ร องเรียนทราบภายใน 15 วัน 



 
 

๑๐๗ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

3.2.2 ม ีช องทางให ประชาชนในท องถ ิ่นสามารถร องเรียน/ร องทุกข ได โดยสะดวก 
ต ัวอย างท ี่ 2 
1. ชือ่โครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข อเท ็จจร ิงให ผ ู ร องเร ียน/ร องท ุกขร   ับทราบ 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
การแต งตั้งเจ าหน าที่ในการรับเรื่องร องเรียน ร องทุกข  เป นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน าที่ราชการทุกครั้ง
จะต องม ีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช อํานาจ โดยการเป ดโอกาสให ท ุกภาคส วนได รับทราบข อเท จจริง ข 
อกฎหมายท ี่ถ ูกต อง และต อง เป นธรรมกับท ุกฝ าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื ่องการร องเรียนร องท ุกข 
เสร จแล วให แจ งผู ร องรับทราบโดยเร วไม เกิน 15 วัน 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข องอย างเคร งครัดลดป ญหาทุจริต 
3.2 เพ ื่อให เกิดการปฏิบัติหน าท ี่ราชการอย างถ ูกต องโดยการนําข อเสนอแนะจากหน วยตรวจสอบมาปฏ ิบัต ิ
3.3 เพื ่อให ผู ร องได รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื ่องร องเรียนร องทุกข และส งเสริมภาค
ประชาชนร วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
4. เป าหมายการด ําเน ินการ 
ผู ร องเรียนร องท ุกข ท ุกราย 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
องค การบริหารส วนตําบลxxx 
6. วิธีการด ําเน ินการ 
ตรวจสอบข อเท จจริงแล วเสร จแจ งผู ร องโดยเร วไม เกิน 15 วันทําการ 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ป งบประมาณ 25xx – 25xx 
8. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
สําน ักปลัดองค การบริหารส วนตําบลxxx 
9. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
10.ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 การปฏิบัติหน าท ี่ราชการถ ูกต องตามระเบียบ กฎหมาย เป นธรรมกับท ุกฝ าย 
10.2 ใช เป นแนวทางปฏิบัติงานด านการร องเรียนร องท ุกข  



 
 

๑๐๘ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

3.3 การส งเสริมให ประชาชนม ีส วนร วมบริหารกิจการขององค กรปกครองส วนท องถ ิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให ประชาชนม ีส วนร วมในการจัดท  าแผนพ ัฒนา การจัดท  างบประมาณ 



 
 

๑๑๑ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

ต ัวอย างท ี่ 2 
 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการแต งตง ั้ ต ัวแทนประชาคมเข าร วมเป นคณะกรรมการตรวจร ับงานจ าง 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามท ี่องค การบริหารส วนตําบลxxxได ดําเนินการตามข อบ ัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําป ในด านการ
จัดซ ื้อจัดจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ ่ินในรอบป งบประมาณ และส งเสริมให ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให ม ีส วนร วมอย างแข งขันกับ มาตรการการป องกันการทุจริตในองค การบริหารส วนตําบลxxx 
3. ว ัตถุประสงค  
เพ่ือเป นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ านการประชาคม) ในการมีส วนร วมกับองค การบริหารส วนตําบล
xxx อย างแข  งขันสําหรับการทํางานขององค การบริหารส วนตําบลxxxได มีกฎหมาย ระเบียบ ข อบ ังคับ กําหนด
ให ภาคประชาชนและ ส งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ านการประชาคม) ให มีส วนร วมอย างแข งขัน 
กับมาตรการการป องกันการทุจริตใน องค การบริหารส วนตําบลนั่นค ือได ทําหน าท ี่อย างถ ูกต อง 
4. เป าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู บ านทั้ง xx หมู บ าน 
5. วิธีการด ําเน ินการ 
5.1 ส งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ านการประชาคม) ให มีส วนร วมกับองค การบริหารส วนตําบลxxxอย า
งแข  งขัน สําหรับการทํางานขององค การบริหารส วนตําบลxxxได มีกฎหมายระเบียบ ข อบังคับ กําหนดให 
ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต องไปมีส วนเกี่ยวข องกับองค การบริหารส วนตําบลxxxในหลายๆ ส 
วน เช น ให ตัวแทนประชาคมมีส วนร วมเป น กรรมการตามระเบียบฯ ว าด วยการพ ัสดุ เช น เป นกรรมการเป 
ดซองสอบราคาเป นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป น คณะกรรมการตรวจรับพ ัสดุเป นกรรมการตรวจ
การจ าง ฯลฯ 
5.2 มีการฝ กอบรมตัวแทนประชาคมให มีความรู ความเข าใจเรื่องระเบียบฯว าด วยการพ ัสดุ เพ ื่อเรียนรู ทํา
ความเข าใจ ระเบียบต างๆ จะได ปฏิบัติได อย างถ ูกต อง 
6. ระยะเวลาการด ําเน ินการ 
ดําเนินการท ุกป งบประมาณ 
7. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
8. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
สําน ักปลัดและส วนการคลัง องค การบริหารส วนตําบลxxx 
9. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
9.1 ภาคประชาชนมีส วนร วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค การบริหารส วนตําบลxxx 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหน ักถ ึงสิทธ ิ หน าที่และบทบาทในการมีส วนร วมและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของ หน วยงานท องถิ่นของตนเอง 



๑๑๒ 

 

3.3.3 ดําเนน ิ การให ประชาชนม ีส วนร วมตรวจสอบ และการประเม ินผลการปฏิบัต ิงาน



๑๑๓ 

 



๑๑๔ 

 



 
 

๑๑๕ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

มิติท ี่ 4 การเสริมสร างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค กรปกครองส วน ท องถิ่น 
 
ก าหนด 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท ี่คณะกรรมการตรวจเง ินแผ นดิน 
 
4.1.1 มีการจัดท  าและรายงานการจัดท  าระบบควบคุมภายในให ผ ู ก ากับดูแล 
ต ัวอย างท ี่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท  าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป' ประจ าป'งบประมาณ 25xx 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป นป จจัยสําคัญที่จะช วยให การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลxxxเป นไปอย 
างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช วยป องกันหรือลดความเสี ่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซ ึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป นส วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต องมีการกระทํา อย างเป นขั้นตอนท ี่ถ ูกต องตามระเบียบ และกฎหมายท ี่กําหนด 
โดยผู บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช โดยรวม เป นส วนหน ึ่งของกระบวนการบริหาร เพ ื่อให 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค ของการดําเนินงานอ ีกท ั้งยังเป นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ ่งเป นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ 
ข อบ ังคับ ตลอดจนกฎหมายต างๆ ที่เกี่ยวข องจะทําให การปฏิบัติงานของเทศบาลxxxเป นไปอย างถูกต อง
และเป นไป ตามวัตถุประสงค ของทางราชการ 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว าด วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 
3.2 เพ ื่อพ ิสูจน ความถ ูกต องและเช ื่อถ ือได ของข อมูลและตัวเลขต างๆ ทางด านการบ ัญช ี และด านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข อง 
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน วยรับตรวจว าเป นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข อบังคับ คําสั ่ง 
มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท ี่กําหนด 
3.4 เพ ื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน วยรับตรวจว าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ ื่อเป นหลักประกันการใช และระว ังทรัพย สินต างๆ ของส วนราชการเป นไปอย างเหมาะสม 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
พน ักงานเทศบาลท ุกหน วยงาน พน ักงานคร ูและเจ าหน าที่ศูนย พ ัฒนาเด กเล ก ของเทศบาลxxx 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
ส วนราชการท ุกหน วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย พ ัฒนาเด กเล กของเทศบาลxxx 
6. วิธีการด ําเน ินการ 
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต องและเชื่อถือได ของข อมูลและตัวเลขต างๆ ด วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน อยตามความจําเป นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและ ความสําค ัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมท ั้งวิเคราะห และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน วยรับตรวจ 
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพ ัสดุและทรัพย สิน รวมทั้งการ
บริหารงาน ด านอื่นๆ ขององค กรปกครองส วนท องถิ่น ให เป นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข อบังคับ 



 
 

๑๑๕ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตร ีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย สิน และการ
ใช ทรัพยากรทุกประเภท ว าเป นไปโดยมี ประสิทธ ิภาพ ประสิทธ ิผล และประหยัด 
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพ่ือ
ให มั่นใจได ว าสามารถนําไปสู การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคล องกับนโยบาย 
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 



 
 

๑๑๖ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

7. ระยะเวลาการด ําเน ินการ 
ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
หน วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 บุคลากรมีความเข าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข อบ ังคับ โดยมุ งผลสัมฤทธ ิ์ของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบ ิกจ ายเงินลดน อยลง 
10.3 การใช ทรัพยากรของสําน ัก/กอง/หน วยงาน ที่มีอยู อย างค ุ มค า ประหยัด 
10.4 ลูกหน ี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค างชําระลดน อยลง 
ต ัวอย างท ี่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท  ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน ว าด วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให หน วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท ี่ได กําหนดไว รายงานต อผู กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน อย างน อยป ละหน ึ่งครั้ง ภายในเก าสิบวันนับจากวันสิ้นป งบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให การปฏิบัติถูกต องและเป นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลxxxจึงได มีการจัดทําและรายงาน
การ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินกําหนด เป นประจําท ุกป  
3. ว ัตถุประสงค  
1. เพ ื่อต ิดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค กรของเทศบาลxxx 
2. เพ ื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให นายกเทศมนตร ีxxxทราบตามแบบท ี่ระเบียบฯ กําหนด 
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต อผู กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ 
นดิน ตามกําหนด 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
ส วนราชการท ุกหน วยงานของเทศบาลxxx 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
ส วนราชการท ุกหน วยงานของเทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
1. แต งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค กร 
2. แต งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน วยงานย อย 
3. ผู บริหารมีหน ังสือแจ งให ท ุกส วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน วยงานย อย ดําเนินการประเมินองค 
ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํารายงาน
การ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข อ 6 ระดับองค กร และนําเสนอผู บริหาร พร อมจัดส งรายงานให ผู กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ นดิน 



 
 

๑๑๗ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

7. ระยะเวลาการด ําเน ินการ 
ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณดําเนินการ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
กองว ิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
1. บุคลากรมีความรู ความเข าใจในการปฏิบัติงานเพ ื่อให เกิดประสิทธ ิภาพส ูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป องกันและลดความเสี่ยงต อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน สูงสุดต อองค กรและประชาชนโดยรวม 



 
 

๑๑๘ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

4.1.2 มีการติดตามประเม ินระบบควบค ุมภายใน โดยดําเนินการให มีการจัดท ําแผนการปรับปรุง หรือบริหารความ
เส ี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให ผ ู กํากับ ดูแล 
ต ัวอย างท ี่ 1 



 
 

๑๒๑ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส งเสริมให 
ประชาชนมส ี แต งต ั้ง การโอน ย าย 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 

 วนร วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ 

การบริหารงานบุคคลเป นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว าเป นสิ่งสําคัญหรือเป นหัวใจขององค กรจึงมักจะ
กําหนด หน าที่ของงานเป นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค กรหรือหน วยงาน เพ ื่อให มีประสิทธ ิภาพและเพ ื่อให การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค  
องค การบริหารส วนตําบลxxxจึงได กําหนดมาตรการส งเสริมให ประชาชนมีส วนร วม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการ บร ิหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต งตั้ง การโอน ย าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร งครัด เพ่ือให การ บริหารงานบุคคลขององค การบริหารส วนตําบลxxxเป นไปอย างโปร 
งใส และสามารถตรวจสอบได  
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อให ประชาชนมีส วนร วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให เป นไปด วยความโปร งใส
และเป น 
ธรรม  

3.2 เพ ื่อให เป นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต งตั้งการ
โอน ย าย 

4. เป าหมาย/ผลผลิต 
พน ักงานส วนตําบล พน ักงานครูส วนตําบล พน ักงานจ าง ที่มีการดําเนินการด านการบริหารงานบุคคล 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
องค การบริหารส วนตําบลxxx อําเภอxxx จ ังหวัดxxx 
6. วิธีการด ําเน ินการ 
ตรวจสอบ ก ากับ ด ูแลการบร ิหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต งตั้ง การโอน ย าย 
- แต งตั ้งกรรมการจากภาคประชาชนให มีส วนร วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต 
งตั ้ง องค การบริหารส วนตําบลxxxได ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข อบ ังคับท่ีเกี่ยวข องอย างเคร งครัด 
- การสรรหาการบรรจุแต งตั ้งได มีการประชาสัมพันธ ไปยังหน วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น 
รวมถึง ประชาสัมพันธ ให ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู บ าน 
- มีการประชาสัมพันธ ลงในเว  บไซต ขององค การบริหารส วนตําบลxxx 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ ที่บอร ดประชาสัมพันธ ขององค การบริหารส วนตําบลxxx 
- ในการบรรจุแต งตั้งได มีการแต งตั้งคณะกรรมการจากหน วยงานอ่ืนเป นกรรมการ รวมถึงมีการแต งตั้ง
ประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต งตั้ง 
- การบรรจุแต งตั้งจะต องได รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส วน
ตําบล (ก.อบต.จ ังหวัด) ก อน 
- ในการออกคําสั ่งการบรรจุแต งตั ้งองค การบริหารส วนตําบลxxxจะออกคําสั ่งแต งตั ้งได ต องไม ก อนวันที่
องค การ บริหารส วนตําบลxxxรับมติ คณะกรรมการพน ักงานส วนตําบล (ก.อบต.จ ังหวัด) 



 
 

๑๒
๒ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต ําแหน ง 
- แต งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให มีส วนร วม ตรวจสอบ ก ําก ับ ดูแลการบร ิหารงานบุคคลในการเลื ่อนระด ับ/
การเลื ่อน ตําแหน ง องค การบริหารส วนตําบลxxxได ดําเน ินการตามกฎหมาย ระเบ ียบ หน ังสือสั่งการข อบ ังค ับท ี่
เก ี่ยวข อง อย างเคร งครัด 
- มีการแจ งผู ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันท ึกข อความแจ งผู มีคุณสมบัติที่จะเลื ่อนระดับ/เลื่อนตําแหน ง 
- มีการประชาสัมพันธ ไปยังหน วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ ให ประชาชนภายใน
ตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู บ าน และมีการประชาสัมพันธ ลงในเว  บไซต ขององค การ
บริหารส วนตําบลxxx 
- มีข้ันตอนการตรวจสอบค ุณสมบัติผ ู ขอรับการประเมินเพ ื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน ง 
- มีการแต งตั ้งคณะกรรมการจากหน วยงานอื่นเข าร วมเป นกรรมการประเมินผลงานการเลื ่อนระดับ/การ
เลื ่อน ตําแหน งเพ ื่อความโปร งใส 
- มีการออกคําสั่งแต งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย างชัดเจน 
- ผู ขอรับการประเมินสามารถซ ักถามข อสงสัยหรือโต แย งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเอง
เห น ว าไม เป นธรรมได  
- การเลื ่อนระดับ/การเลื ่อนตําแหน ง จะต องได รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห นชอบจาก
คณะกรรมการ พน ักงานส วนตําบล (ก.อบต.จ ังหวัด) ก อน 
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน ง องค การบริหารส วนตําบลxxxจะออกคําสั่งแต งตั้งได ต อง
ไม ก อน วันท ี่องค การบริหารส วนตําบลxxxรับมติคณะคณะกรรมการพน ักงานส วนตําบลจ ังหวัด (ก.อบต.
จ ังหวัด) 
การเลื่อนข้ันเง ินเดือน 
- แต งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให ม ีส วนร วม ตรวจสอบ กํากับ ด ูแลบร ิหารงานบุคคล ในการท ี่องค การ
บร ิหารส วน ตําบลxxxได ดําเน ินการเลื่อนข ั้นเง ินเดือนตามกฎหมาย ระเบ ียบ หน ังสือสั่งการ ข อบ ังค ับท ี่เก ี่ยวข อง 
อย างเคร งครัด 
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร หลักเกณฑ ให บุคลากรทราบ 
- มีการแต งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื ่อนขั้น 
เงินเดือน เพ ื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให เป นไปอย างยุติธรรม 
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื ่อนขั้น 
เงินเดือน มีการนําข อมูลมาใช ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช น ข อมูลป
ระสิทธิภาพและ ประสิทธ ิผลของการปฏิบ ัติงาน ความสามารถและความอ ุตสาหะ การรักษาว ิน ัย การปฏิบ ัติตน
เหมาะสม และข อมูลการลา เป นต น 
- มีการแจ งผลการประเมินให พน ักงานทราบ พร อมเป ดโอกาสให ซักถาม ตอบข อสงสัย และโต แย งผลการ
ประเมินท ี่ ไม เป นธรรม 
- นายกองค การบริหารส วนตําบลxxxออกคําสั ่งการเลื ่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื ่อน
ขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให พน ักงานทราบโดยท ั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด ําเน ินการ 
4ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – พ.ศ. 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 



 
 

๑๒
๒ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
ฝ ายบริหารงานบุคคล สําน ักงานปล ัดองค การบริหารส วนตําบลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
ต ัวชี้วัด 
กําหนดเป นระดับขั้นของความสําเร จ แบ งเกณฑ การให คะแนนเป น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก าวหน 
าของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป าหมายของแต ละระดับ 
ผลลัพธ  
ประชาชนมีส วนร วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจ ุ การโอน ย าย ขององค 
การ บริหารส วนตําบลxxx และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย างชัดเจน พร อมท ั้งเป ดเผยและสามารถอธิบายผล
ท ี่เกิดข้ึนดังกล าวได  



 
 

๑๒
๓ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

4.2.2 ส งเสริมให ประชาชนม ีส วนร วมตรวจสอบ ก ํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ ายเงิน การหา
ประโยชน จากทรัพย ส ินของทางราชการ 



 
 

๑๒
๔ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

ต ัวอย างท ี่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการ
มีสว ขององค การบร ิหารส วน
ต  าบลxxx 

 
 
น ร  ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร
ตรวจสอบการรบ ั 

 
 
การจ าย และการใช ประโยชน ทร ัพย 
สิน 

2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
การเบิกจ ายเงินขององค กรปกครองส วนท องถิ่นเป นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค กร ปกครองส วนท องถิ่น เจ าหน าที่จะต องปฏิบัติตามอํานาจหน าท ี่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง ให ถูกต องครบถ วนเรียบร อยจึงจัดทําใบนําฝากเป นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป 
นรายจ าย เบิกเงินออกจากคลังขององค กร ปกครองส วนท องถ ิ่นได สําหรับการใช ประโยชน ในทรัพย สิน
ขององค กรปกครองส วนท องถิ่นก เช นเดียวกันต องมีการดําเนินงาน ให เป นไปตามระเบียบกฎหมายท ้ังการ
เก บค าธรรมเนียม ค าบริการ จะต องเป นไปด วยความโปร งใส ประชาชนม ีส วนร วมในการ ตรวจสอบ จ ึงจํา
เป นต องมีกระบวนการขั้นตอนท ี่ถ ูกต อง มีความสุจริต ส งผลให การดําเนินงานเกิดประสิทธ ิภาพ 
กองคลัง องค การบริหารส วนตําบลxxxจึงได ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให  การรับ จ ายเงินและการใช ประโยชน ทรัพย 
สินเกิด ความโปร งใส ประชาชนมีส วนร วมในการตรวจสอบ และรับทราบถ ึงรายรับ-รายจ าย ขององค การ
บริหารส วนตําบลxxx 
3. ว ัตถุประสงค  
เพ ื่อให การรับ จ ายเงินขององค การบริหารส วนตําบลxxx เกิดความโปร งใสตรวจสอบได  
4. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
องค การบริหารส วนตําบลxxx 
5. วิธ ีการด ําเน ินการ 
- มีการแต งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช จ ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข าร วมเป นกรรมการ 
- เป ดโอกาสให ประชาชนสอบถามข อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ ายเงิน 
- สรุปผลการรับ จ ายเงินขององค การบริหารส วนตําบลxxx  ให ประชาชนทราบทางช องทางต างๆ เช น ทาง
เว บไซต ศูนย ข อมูลข าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข าว เมื่อสิ้นป งบประมาณ 
6. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
7. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
8. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
งานการเงินและบ ัญช ี กองคลัง องค การบริหารส วนตําบลxxx 
9. ต ัวชี้วัด 
มีการดําเนินงานตามว ิธ ีการดําเนินงานครบท ุกข้ันตอน 
10. ผลลัพธ  
ประชาชนมีส วนร วมตรวจสอบและได รับทราบข อมูลการรับ จ ายเงินขององค การบริหารส วนตําบลxxxทําให 
เกิดความ โปร งใส ในการรับจ ายเงินขององค การบริหารส วนตําบลxxx 
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4.2.3 ส งเสริมให ประชาชนม ีส วนร วมตรวจสอบ ก ํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
ต ัวอย างท ี่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ างจากต ัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
องค การบริหารส วนตําบลxxxเห นถึงประโยชน จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส วนร วมตามเจตนารมณ 
ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว าด 
วยหลักเกณฑ การ บริหารกิจการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – 2561) องค การ บริหารส วนตําบลxxxจ ึงได ดําเน ินการส งเสริมการม ีส วนร วมของประชาชน 
โดยการกําหนดให มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให ประชาชนเข ามามีส วนร 
วมโดยผ านช องทางหรือกลไกในการร วมเป นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ างขององค การ
บริหารส วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได รับข อมูลข าวสารและ
แสดงความคิดเห น ได เรียนรู การบริหารราชการแบบมีส วนร วมหรือการบริหารราชการในระบบเป ดจาก การ
ปฏิบัติจริง ส วนองค การบริหารส วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามามีส วนร วม
กับภาครัฐมาก ข ึ้น เพื่อกระตุ นการปรับเปลี ่ยนสู การบริหารราชการที่เป ดเผย โปร งใส เน นการมีส วนร วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ ื่อตอบสนองความต องการและเพ ื่อประโยชน ของประชาชนเป 
นสําคัญ 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือสนับสนุนให ตัวแทนภาคประชาชนมีส วนร วมในการตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ าง  ขององค การ
บริหารส วน 
ตําบลxxx  

3.2 เพ่ือป องกันการทุจริตในด านที่เกี่ยวข องกับงบประมาณขององค การบริหารส วนตําบลxxxให 
เกิดการพัฒนาได  

อย างค ุ มค า 
4. เป าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นท ี่องค การบริหารส วนตําบลxxx 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
องค การบริหารส วนตําบลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ ื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข าร วมเป นคณะกรรมการจัดซ ื้อ
จัดจ าง ได แก กรรมการตรวจการจ าง 
6.2 จัดทําคําสั่งแต งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการพัสดุขององค 
กร ปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2535 แก ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได กําหนดให มีการแต งตั ้งให มีผู แทน
ชุมชนเข าร วมเป น กรรมการ แต องค การบริหารส วนตําบลxxxให ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข าร วม
ตรวจสอบเพ่ือให การดําเนินงานเป นไป อย างซ ื่อตรง โปร งใส โดยตัวแทนชุมชนไม ต องร วมรับผิดหากเกิด
ความเส ียหาย 
6.3 จัดประชุมให ความรู ความเข าใจแก คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ างทุกครั้ง เพ่ือให เจ าหน าที่และ
ตัวแทน ชุมชนมีความเข าใจในบทบาทหน าท ี่ และทราบกระบวนการจัดซ ื้อจัดจ างและตรวจการจ างอย าง
ละเอียดและถ ูกต อง 
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7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
งานพ ัสดุ กองคลัง องค การบริหารส วนตําบลxxx 
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10. ผลลัพธ  
การจัดซ ื้อจัดจ างขององค การบริหารส วนตําบลxxx มีความโปร งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร วมตรวจสอบและ
ไม เกิด ป ญหาการทุจริตคอร รัปชัน 
ต ัวอย างท ี่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ าง 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจรับพ ัสดุ การตรวจการจ างและการควบคุมงานก อสร าง เป นกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะบริหาร
สัญญา ให บรรลุตามวัตถุประสงค และเป นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอย างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู ที่ได 
รับแต งตั ้งให ทําหน าท ี่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ างและผู ควบคุมงาน จะต องมีความรู ความเข 
าใจในอํานาจหน าที่ตามข อบังคับ อ.อ.ป. ว าด วยการพ ัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถ ึงระเบียบสําน ักนายกรัฐมนตรีว 
าด วยการพ ัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม และเข าใจ เงื่อนไขข อกําหนดที่ระบุไว ในสัญญาเป นอย างดี 
เพราะหากไม เข าใจหรือเข าใจคลาดเคลื ่อนหรือปฏิบัติไม ครบถ วนในหน าที่ ความรับผิดชอบตามอํานาจหน 
าท ี่ที่ตนเองได รับการแต งตั้งให ทําหน าที่แล ว อาจทําให เกิดความเสียหายต อ อ.อ.ป. หรือบุคคล อ่ืน 
นอกจากน ี้อาจจะต องรับผิดชอบทางแพ ง อาญา ว ินัย หรืออาจถ ูกฟ องร องต อศาลปกครองได  
องค การบริหารส วนตําบลxxxเห นถ ึงความสําค ัญของการตรวจรับพ ัสดุและการตรวจการจ าง ประกอบก ับได มี
การเชญ ิ ให ประชาชนเข ามามีส วนร วมในการตรวจรับงานจ าง เพ ื่อความโปร งใส จ ึงได จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ าง เพ่ือให ผู ที่ได รับแต งตั้งให ทําหน าท ี่กรรมการตรวจการจ างมีความรู ความเข าใจ 
ปฏิบัติหน าที่ตามท ี่ได รับมอบหมายได อย างถ ูกต อง 
3. ว ัตถุประสงค  
เพื่อให ผู ปฏิบัติงานและผู ได รับการแต งตั ้งให เป นกรรมการตรวจการจ าง ทําหน าที่ตรวจงานจ างอย 
างถูกต อง สอดคล องกับข อบ ังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข อง 
4. เป าหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจ าง 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
องค การบริหารส วนตําบลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 เสนอโครงการให ผู บริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมให ความรู แก คณะกรรมการตรวจการจ าง 
6.3 ทําหน ังสือเช ิญคณะกรรมการตรวจงานจ างให เข าร วมอบรม 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
งานพ ัสดุ องค การบริหารส วนตําบลxxx 
10. ผลลัพธ  
คณะกรรมการตรวจการจ างทําหน าที่ตรวจงานจ างอย างถ ูกต องสอดคล องกับข อบ ังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข 
อง 
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4.3 การส งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท องถิ่น 
4.3.1 ส งเสริมและพ ัฒนาศ ักยภาพสมาช ิกสภาท องถ ิ่นให ม ีความรู ความเข าใจในการปฏิบัติหน าที่ ให เป 
นไปตามกฎหมาย ระเบียบท ี่เก ี ่ยวข องได ก าหนดไว  
ต ัวอย างท ี่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให ความร ู ด านระเบ ียบ กฎหมายท องถิ่น ผ ู บร ิหาร และสมาชิกสภาท องถิ่น 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององค กรปกครองส วนท องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลัก
เกณฑ ต างๆ ท ี่สมาช ิกสภาท องถิ่นและผู บริหารท องถิ่นได รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต องรู และยึดเป 
นแนวทางการปฏิบัติหน าที่ การดําเนินการอย างเคร งครัด ป ญหาที่เกิดขึ้นเป นประจําไม ได เกิดจากเรื ่องขาด
ความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง ื่อนไข และ
หลักเกณฑ ต างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท านั้น หากแต เกิดจากความรู ความเข 
าใจหรือการตีความข อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ  เงื่อนไขที่เกี่ยวข องอย าง ผิดๆ ส งผลให สมาชิกสภาท 
องถิ่นและผู บริหารท องถิ่น โดยเฉพาะผู บริหารท องถิ่นต องตกเป นผู กระทําผิดกฎหมาย ก อให เกิด ความ
เสียหายแก องค กรปกครองส วนท องถิ่น และทําให การแก ไขป ญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส งผลให การพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถิ่นต องล าช า เพราะไม 
ตอบสนองความต องการของประชาชน อย างแท จริง จากป ญหาดังกล าวข างต น จึงจําเป นที่สมาชิกสภาท 
องถิ่นและผู บริหารท องถิ่นต องมีความรู ความเข าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ ต างๆ ที่สําคัญ
และเกี่ยวข องกับการบริหารงานขององค กรปกครองส วนท องถิ่น อันมีผลให เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต 
อองค กรปกครองส วนท องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท องถิ่นและผู บริหารท องถิ่นไม ต องเสี่ยงกับการ กระทําผิด
กฎหมายหรือถ ูกตรวจสอบ 
ดังนั้น เพ ื่อให ผู บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxx เพ่ิมพูนความรู  ความเข าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว 
าด วย ข อบังคับการประชุมสภาท องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู ความเข าใจเกี่ยวกับการยื ่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย สินและหนี้สิน มีความรู ความเข าใจมิให ดําเนินกิจการที่เป นการขัดกันระหว างประโยชน ส วนบุคคล
และประโยชน ส วนรวมตามมาตรา 100 แห งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว าด วยการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู ความเข าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจ าหน าท ี่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย 
สินหรือประโยชน อ ื่นใดของเจ าหน าท ี่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมน ูญว าด วย
การป องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงได จัดทําโครงการอบรมให ความรู ด 
านระเบียบ กฎหมายท องถิ่น ผู บริหาร และสมาช ิกสภาท องถิ่น 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือให ผู บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxx เพิ่มพูนความรู ความเข าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว 
าด วย ข อบ ังคับการประชุมสภาท องถิ่น พ.ศ. 2547 
3.2 เพ่ือให ผู บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxxมีความรู ความเข าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย 
สิน และหนี้สิน 
3.3 เพ่ือให ผู บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxxมีความรู ความเข าใจมิให ดําเนินกิจการที่เป นการขัดกัน
ระหว าง 
ประโยชน ส วนบุคคลและประโยชน ส วนรวมตามมาตรา 100 แห งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว าด วย
การป องกันและ ปราบปรามการทุจริต 
3.4 เพ ื่อให ผู บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxxมีความรู ความเข าใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ าหน าที่
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ของรัฐ เรื่องการทรัพย สินหรือประโยชน อ่ืนใดของเจ าหน าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว าด วยการ ป องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
ผู บริหารเทศบาลxxx จํานวน xx คน และสมาช ิกสภาเทศบาลxxx จํานวน xx คน รวม xx คน 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
สําน ักงานเทศบาลxxx 
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6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ โครงการ วัน เวลา และสถานท ี่ให แก ผู บริหาร และสมาช ิกสภาเทศบาลเข ารับการอบรม 
6.3 อบรมให ความรู โดยว ิทยากร พร อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
xxxxx บาท 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
งานนิติการ สําน ักปลัดเทศบาล เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 ผู บริหาร และสมาช ิกสภาเทศบาลxxxได เพ่ิมพูนความรู ความเข าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยข 
อบ ังคับ 
การประชุมสภาท องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxxมีความรู ความเข าใจเกี่ยวกับการยื ่นบัญชีแสดงรายการทรัพย สิน
และ 
หนี้สิน  

10.3 ผู บริหาร และสมาช ิกสภาเทศบาลxxxมีความรู ความเข าใจมิให ดําเนินกิจการที่เป นการขัดกัน
ระหว างประโยชน  

ส วนบุคคลและประโยชน ส วนรวมตามมาตรา 100 แห งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว าด วยการป องกัน
และปราบปรามการ ทุจริต 
10.4 ผู บริหาร และสมาช ิกสภาเทศบาลxxxมีความรู ความเข าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ าหน าที่ของรัฐ
เรื่องการ รับทรัพย สินหรือประโยชน อ่ืนใดของเจ าหน าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว าด วยการป องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ต ัวอย างท ี่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส งเสริมและพ ัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท องถิ่น 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
องค กรปกครองส วนท องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด วย
เหตุผล ดังกล าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู ของสมาชิกสภาท องถิ่นให มีความพร อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให แก ชุมชนจ ึงเป นเรื่องท ี่สําค ัญอย างยิ่ง ประกอบกับการให การศ ึกษาอบรมเป นสิ่งสําค ัญ
ประการหน ึ่งท ี่องค การบริหารส วนตําบลxxx ได ดําเนินการ เพ่ือให สมาชิกสภาท องถิ่นมีความรู และทักษะด 
านการปกครองส วนท องถิ่น มีความรู ความเข าใจในการปฏิบัติ หน าท ี่ รวมถ ึงมีความรู ความเข าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข อกฎหมายต างๆ ที่เกี่ยวข องกับท องถ ิ่นด วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรู ไปใช ให เป 
นประโยชน ต อการปฏิบัติหน าที่ได อย างมีประสิทธ ิภาพและมีประสิทธ ิผล 
ดังนั้น องค การบริหารส วนตําบลxxxจึงได มีการจัดส งสมาชิกสภาท องถิ่นให เข ารับการฝ กอบรมและศึกษาดู
งานอยู เสมอ เพ่ือเป นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค กร พัฒนาท องถิ่น 
ให ท องถิ่นมีความ เจริญก าวหน า 
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3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือสร างการเรียนรู และประสบการณ การทํางานให กับสมาชิกสภาท องถิ่นให มีความเข าใจในการ
ทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน าท ี่ 
3.2 เพ ื่อให สมาช ิกสภาท องถ ิ่นได มีความรู ความเข าใจในการปฏิบัติงานท ี่ถ ูกต อง เป นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
3.3 เพ ื่อส งเสริมให สมาช ิกสภาท องถ ิ่นได เพ่ิมศ ักยภาพในการพ ัฒนาท องถ ิ่นได อย างถ ูกต อง 
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4. เป าหมาย/ผลผลิต 
สมาช ิกสภาองค การบริหารส วนตําบลxxx จํานวน xx คน 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
ท ั้งในองค การบริหารส วนตําบลxxx และหน วยงานที่จัดฝ กอบรม 
6. วิธีการด ําเน ินการ 
6.1 ฝ ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝ กอบรมทั้งภายในองค การบริหารส วนตําบลและหน วย
งาน ภายนอก เพ ื่อเป นข อมูลในการจัดส งสมาช ิกสภาท องถิ่นเข ารับการอบรมหรือร วมประชุมสัมมนาแล วแต 
กรณ ี
6.2 เมื ่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร อยแล ว ดําเนินการเสนอผู บังคับบัญชาเพื่อส งสมาชิก
สภา ท องถิ่นเข ารับการฝ กอบรม หรือเข าร วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝ กอบรมเองโดยสําน ัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
6.3 แจ งให สมาชิกสภาท องถิ่นผู ผ านการฝ กอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝ กอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ าน นายกองค การบริหารส วนตําบลxxx 
6.4 ฝ ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝ กอบรมของสมาชิกสภาท องถิ่น และรายงานเสนอ
นายก องค การบริหารส วนตําบลxxxทราบ 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
xxxxx บาท 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
ฝ ายบริหารงานบุคคล สําน ักงานปลัด องค การบริหารส วนตําบลxxx 
10. ผลลัพธ  
10.1 สมาช ิกสภาท องถิ่นมีความรู ความเข าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน าท ี่ 
10.2 สมาช ิกสภาท องถ ิ่นได รับการเรียนรู และประสบการณ การทํางานใหม ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาช ิกสภาท องถิ่นเป นไปอย างถ ูกต องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ต ัวชี้วัด 
จํานวนสมาช ิกสภาท องถิ่นขององค การบริหารส วนตําบลxxx จํานวน xx ราย ได รับการฝ กอบรมและศ ึกษาดูงาน 
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4.3.2 ส งเสริมสมาชิกสภาท องถ ิ่นให ม ีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ ายบริหารตาม กระบวนการ 
และว ิธีการท ี่กฎหมาย ระเบียบท ี่เก ี่ยวข องได กําหนดไว โดยไม ฝ กใฝ ฝ ายใด 
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4.4 เสริมพล ังการมีส วนร วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส วนเพ ื่อต อต าน การทุจริต 
4.4.1 ส งเสริมให มีการด าเนินการเฝ าระว ังการทุจริต 
ต ัวอย างท ี่ 1 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการเฝ าระว ังการคอรร   ัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหต ุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร รัปชัน หมายถึง การใช ตําแหน งหน าท ี่สาธารณะเพ ื่อแสวงหาผลประโยชน ส วนตัวหรือผลประโยชน ของ
พวกพ อง โดยมิชอบด วยกฎหมายและศีลธรรม เจ าหน าที่ของรัฐมีหน าที่รักษาผลประโยชน ของส วนรวม หาก
ใช ตําแหน งหน าที่ท่ีได รับ มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน ส วนตัวหรือพวกพ อง ก ถ ือว ามีการกระทํา
คอร รัปชันการป องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พระราชกฤษฎีกาว าด วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล องกับ
เกณฑ ค ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ งเน นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน วยงาน
ภาครัฐ ท ั้งน ี้ เพ่ือให การ บริหารราชการเป นไปอย างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให ประชาชน
เกิดความม่ันใจศรัทธา และไว วางใจในการ บริหารราชการแผ นดินของรัฐบาล 
3. ว ัตถุประสงค  
สนับสน ุนให ภาคประชาชนร วมกันเฝ าระว ังการคอร รัปชันขององค กรปกครองส วนท องถิ่น 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลxxx 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 เช ิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ ื่อสร างความรู ความเข าใจเรื่องการคอร รัปชัน 
6.2 เช ิญคณะกรรมการชุมชน หร ือตัวแทนชุมชนเป นคณะกรรมการเฝ าระวังการคอร รัปชันขององค กร
ปกครองส วน 
ท องถิ่น 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx - 25xx) 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
ฝ ายอํานวยการ สําน ักปลัด เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเข าใจเรื่องการคอร รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร รัปช ันได  
10.2 มีการมอบหมายให คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป นหน วยเฝ าระว ังการคอร รัปช ันในระดับ
เทศบาล 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรบัปรุงศูนย์ข้อมลู 
2. หลักการและเหตุผล 
ข าวสารของเทศบาลxxxให มีประสิทธิภาพมากย ิ ่งข้ึน” 
ตามมาตรา 9 แห งพระราชบัญญัติข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให หน วยงานของรัฐต อง
จัดให มี ข อมูลข าวสารของราชการอย างน อยตามที่กฎหมายกําหนดไว ให ประชาชนเข าตรวจดูได ณ ที่ทํา
การของหน วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท ี่ที่จัดเก  บรวบรวมข อมูลข าวสารและให บริการว า “ศูนย ข อมูลข 
าวสาร” โดยมีเจตนารมณ ให ประชาชนมีโอกาส อย างกว างขวางในการได รับข าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต 
างๆ ของรัฐ 
ด ังน ั้น เพ่ือให การดําเนินการดังกล าวเป นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลxxxจึงได ให มีสถานที่สําหรับ
ประชาชน เข าตรวจดูข อมูลข าวสารซ ึ่งได รวบรวมไว โดยจัดเป นศูนย ข อมูลข าวสารเทศบาลxxx ให บริการ 
ณ ศูนย บริการร วมเทศบาลxxx โดยมีงานศูนย บริการข อมูลฝ ายประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน เป 
นผู รับผิดชอบข อมูลข าวสารต างๆ ที่ประชาชน สามารถเข าตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะได สามารถรับรู สิทธิ
และหน าที่ของตนอย างเต มที่ในการแสดงความคิดเห นและใช ส ิทธ ิ ทางการเมืองได โดยถ ูกต องตรงกับความเป 
นจริง ในการรักษาประโยชน ของตนต อไป 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อเผยแพร ข อมูลข าวสารอันเป นประโยชน แก ประชาชนอย างครบถ วน ถ ูกต องและไม บิดเบ ือนข 
อเท จจริง 
3.2 เพ ื่อเพ่ิมช องทางให ประชาชนได มีส วนร วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลxxx 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย ข อมูลข าวสารเทศบาลxxx จํานวน 1 แห ง 
 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
ณ ศูนย ข อมูลข าวสารของเทศบาลxxx (ภายในศูนย บริการร วม เทศบาลxxx) 
6. วิธีด ําเน ินการ 
6.1 มีการจัดตั้งศูนย ข อมูลข าวสารและจัดสถานท ี่ให ประชาชนเข าตรวจดูข อมูล 
6.2 มีการแต งตั้งเจ าหน าที่ผู รับผิดชอบเป นป จจ ุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข อมูลข าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป นไปตามหลักเกณฑ  วิธีการที ่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข อบังคับท ี่ กําหนดให องค กรปกครองส วนท องถิ่นต องเผยแพร ให ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได ข อมูลครบตามรายการท ี่กําหนด 
6.4 มีการจัดประชุมให ความร ูแก บุคลากรขององค กรปกครองส วนท องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข 
อมูล ข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.5 มีการให ความรู แก ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร เน ตสําหรับให บริการประชาชนท ั่วไป 
6.7 มีการจัดเก บสถิติผ ู มารับบริการและสรุปผลเสนอผู บริหาร 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ป งบประมาณ พ.ศ. 25xxx 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
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ไม ใช งบประมาณ 



 
 

๙๒ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
ฝ ายบริการและเผยแพร ว ิชาการ กองว ิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
จํานวนศูนย ข อมูลข าวสารของเทศบาลxxx 
 
ต ัวอย างท ี่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบ ียบจัดต ั้งศ ูนย ข อมูลข าวสารขององค การบร ิหารส วนต  าบลxxx” 
2. หลักการและเหต ุผล 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห งพระราชบ ัญญัติข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว ว าภายใต 
บังคับ 
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน วยงานของรัฐต องจัดให มีข อมูลข าวสารของราชการอย างน อยดังต อไปนี้ไว 
ให ประชาชนเข า ตรวจดูได ท ั้งน ี้ ตามหลักเกณฑ และว ิธ ีการที่คณะกรรมการกําหนด 
และเพ ื่อให เป นไปตามพระราชบ ัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร งใส 
การม ีส วนร วม สามารถตรวจสอบได  
3. ว ัตถุประสงค  
1. เพ่ือให เป นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค การบริหารส วนตําบลxxx ว าด วยข อมูลข าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค การบริหารส วนตําบลxxx เรื่อง ค าธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาข อมูลข าวสาร ของศูนย ข อมูลข าวสารองค การบริหารส วนตําบลxxxขึ้น 
2. เพ่ือให บริการข อมูลข าวสารของราชการไว ให ประชาชนเข าตรวจดู ศึกษา ค นคว า ตลอดจนเผยแพร  
จําหน าย จ ายแจก รวมท ั้งปฏิบัติหน าท ี่ให เป นไปตามระเบียบน ี้ 
3. เพ ื่ออํานวยความสะดวกให กับประชาชนในการจัดระบบข อมูลข าวสาร ดังน ี้ 
3.1 ข อมูลข าวสารท ี่ลงพิมพ ในราชกิจจานุเบกษา 
3.2 ข อมูลข าวสารที่ต องจัดไว ให ประชาชนตรวจดูได  
3.3 ข อมูลข าวสารอ่ืน 
3.4 ข อมูลข าวสารส วนบุคคล 
4. เป าหมาย 
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย ข อมูลข าวสารของราชการ จํานวน 1 แห ง 
2. ระเบียบองค การบริหารส วนตําบลxxxว าด วยข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 25xx จํานวน 1 ช ุด 
3. ประกาศองค การบริหารส วนตําบลxxx  เรื่องค าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาข อมูลข าวสา
รของ ศูนย ข อมูลข าวสารองค การบริหารส วนตําบลxxx จํานวน 1 ฉบับ 
4. แบบคําร องขอตรวจดูข อมูลข าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
ภายในองค การบริหารส วนตําบลxxx 
6. ว ิธีการด ําเน ินงานโครงการ 
6.1 จัดทําบันท ึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย ข อมูลข าวสารของราชการ 
6.2 เมื่ออนุมัติแล ว แจ งเวียนทราบภายในท ุกส วนราชการ 
6.3 จัดทําร างระเบียบฯ ว าด วยข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 25xx เสนอต อผู บริหารเพ ื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.4 จัดทําร างประกาศฯ เรื่องค าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข อมูลข าวสาร เสนอต อผู 



 
 

๙๒ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ 
6.5 จัดทําร างแบบคําร องขอตรวจดูข อมูลข าวสาร เสนอต อผู บริหารเพ ื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.6 จัดเตรียมสถานท ี่ โต ะ ตู เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 



 
 

๙๓ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

7. ระยะเวลาและสถานท ี่ด ําเน ินการ 
เริ่มตั้งแต เดือนสิงหาคม 25xx เป นต นไป ณ สําน ักงานองค การบริหารส วนตําบลxxx 
8. งบประมาณ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. หน วยงานท ่ีรับผ ิดชอบ 
สําน ักงานปลัด องค การบริหารส วนตําบลxxx 
10.ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
1. มีการจัดตั้งศูนย ข อมูลข าวสารของราชการ องค การบริหารส วนตําบลxxx ณ สํานักงานองค การบริหารส 
วนตําบล 
xxx  

2. มีการจัดระบบข อมูลข าวสารที่ครบถ วน ไว สําหรับอํานวยความสะดวกให กับประชาชน 
3. มีประชาชนขอตรวจดูข อมูลข าวสารทางราชการ 
ต ัวอย างท ี่ 3 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให ความร ู ตาม พ.ร.บ. ข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหต ุผล 
ค ุณธรรม จริยธรรมเป นหน ึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน วยงานภาครัฐท ุกแห งพ ึงปฏิบัติเพ ื่อให เกิดการบริหาร
จัดการที่ด ีและส งเสริมองค กรให มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร งใสการทํางานที่จําเป 
นต องมีในทุกหน วยงาน โดยเฉพาะหน วยงานภาครัฐ โดยหน ึ่งในแนวทางที่จะช วยให เกิดความโปร งใสในการ
ทํางานค ือการเป ดเผยข อมูลข าวสาร ตามท ี่ รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู หรือรับทราบข อมูลข าวสารของ ราชการว า “บุคคลย อมมีสิทธิได รับทราบข 
อมูลหรือข าวสารสาธารณะในครอบครองของหน วยราชการ หน วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส 
วนท องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได ระบุหลักการและ เหตุผลของ
พระราชบัญญัติข อมูลข าวสารของราชการว าในระบอบประชาธิปไตย การให ประชาชนมีโอกาสกว างขวางใน
การ ได รับข อมูลข าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต างๆ ของรัฐเป นสิ่งจําเป น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห นและใช สิทธ ิทางการเมืองได โดยถ ูกต องมากยิ่งขึ้น 
การเป ดเผยข อมูลข าวสารของเทศบาลxxxให ประชาชนรับรู อย างถูกต อง รวดเร วจากการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ จ ึงเป นสิ่งที่จําเป นอย างยิ่งซ ึ่งสอดคล องกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลxxx 
ดังนั้น เพื่อเสริมสร างให เทศบาลxxxมีความโปร งใสในการทํางานมากยิ ่งขึ้น จึงได จัดกิจกรรมเสริมสร าง
คุณธรรม จริยธรรม นําความโปร งใสสู องค กร เพ่ือให บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได รับรู สิทธิใน
การเข าถึงข อมูลข าวสารของ ราชการและเรียนรู เรื่องค ุณธรรม จริยธรรม และความโปร งใส และเมื่อเกิดความ
เข าใจแล วจะสามารถขยายผลบอกต อไปยังผู ใกล ชิด สร างเครือข ายความร วมมือระหว างเทศบาลกับภาค
ประชาชนให มีความเข มแข  งยิ่งขึ้น 
3. ว ัตถุประสงค  
เพ ื่อให ผู เข าร วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร งใสในการทํางาน
และมี ความรู เกี่ยวกับสิทธ ิในการเข าถ ึงข อมูลข าวสารตามพระราชบ ัญญัติข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 



 
 

๙๓ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

ผู เข าร วมอบรมจํานวน 90  คน (ตัวแทนสําน ัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 80 คน) ผลการ
เรียนรู เฉลี่ย ร อยละ 80 
ผู เข าร วมกิจกรรมมีความพ ึงพอใจ ร อยละ 80 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
เทศบาลxxx 



 
 

๙๔ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

6. วิธีด ําเน ินการ 
ขั้นตอนท ี่ 1 สํารวจความต องการอบรม 
ขั้นตอนท ี่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนท ี่ 3 ดําเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนท ี่ 4 วัดผลความรู  
ขั้นตอนท ี่ 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 
ป งบประมาณ พ.ศ. 25xxx 
8. งบประมาณด ําเน ินการ 
xxxxxx บาท 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
ฝ ายประชาสัมพันธ กองว ิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
จํานวนผู เข าร วมอบรม 
ร อยละของผลการเรียนรู เฉลี่ย 
ร อยละความพ ึงพอใจของผู เข าร วมกิจกรรม 



 
 

๙๕ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

3.1.2 มีการเผยแพร ข อมูลข าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัต ิงาน เป นไปตามหลักเกณฑ  วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข 
อบังคับ ที่กําหนดให องค กรปกครองส วนท องถิ่นต องเผยแพร ให ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได  
ต ัวอย างท ี่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร 
ข อมล ู 
2. หลักการและเหต ุผล 

ข าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

ด วยพระราชบัญญัติข อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให หน วยงาน
ของรัฐ จะต องจัดให มีการเผยแพร ข อมูลที่สําคัญๆ ของหน วยงาน เช น โครงสร างและการจัดองค กร อํานาจ
หน าที ่แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 
ดังนั้น เทศบาลxxxจึงได จัดทํามาตรการ “เผยแพร ข อมูลข าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  ขึ้น เพ่ือให 
ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบ ัติราชการตามอ ํานาจหน าท ี่และเข าถ ึงข อมูลตามภารก ิจหลักของเทศบาลxxx 
ได ง ายและสะดวกมากข ึ้น 
3. ว ัตถุประสงค  
3.1 เพ ื่อให มีการเผยแพร ข อมูลข าวสารท ี่สําค ัญและเข าถ ึงง าย 
3.2 เพ ื่อให มีการเผยแพร ข อมูลข าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ ื่อให ประชาชนหรือผู รับบริการสามารถเข าถ ึงข อมูลข าวสารได สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4. เป าหมาย/ผลผลิต 
มีข อมูลประเภทต างๆ เผยแพร ต อประชาชนในพื้นท ี่ และเข าถ ึงได โดยสะดวกมากกว า 10 ประเภทข ึ้นไป 
5. พ ื้นท ี่ด ําเน ินการ 
พ้ืนท ี่ท ั้งในและนอกเขตเทศบาลxxx 
6. วิธีด ําเน ินการ 
จัดให มีข อมูลข าวสารประเภทต างๆ เผยแพร ให ประชาชนท ั้งในและนอกพ้ืนท ี่ ได แก  
- แผนพ ัฒนาท องถิ่น 
- งบประมาณรายจ ายประจําป  
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพ ัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ ื้อจัดจ าง 
- ข อมูลรายรับและรายจ าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู บริหารท องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพ ึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาด ําเน ินการ 



 
 

๙๕ ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 

ป งบประมาณ พ.ศ. 25xx 



 

 

๖ 
 

8. งบประมาณด ําเน ินการ 
ไม ใช งบประมาณ 
9. ผ ู รับผ ิดชอบโครงการ 
ฝ ายประชาสัมพันธ ฝ ายบริการและเผยแพร ว ิชาการ กองว ิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10.ต ัวชี้ว ัด/ผลลัพธ  
จํานวนข อมูลข าวสารที่ได รับการเผยแพร  
ต ัวอย างท ี่ 2 



๘ 

 

 
 



 

 
 
 



 



 



 



 



 



 
 

๑๓
๒ 

ตัวอย างแผนปฏ  ิบิัต การป องกิัน
การทุจร  ิต 

 



๑๓๔ 

 

 


