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ตวัอย่างส่วนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติท่ี 1 การสร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักแก่บคุลากรทัง้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจาํขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 
1.1.1 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนาท่ีให้บงัเกิดประโยชน 
สขุแก้ประชาชนในทองถ่ิน 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
2. หลกัการและเหตผุล 
หลกัธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลกัสาํคญัในการบริหาร
และการ 
ปฏิบติังานจะต้องมีความสจุริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้เป็นการเสริมสร้าง
จิตสาํนึกในการทาํงานและความ 
รบัผิดชอบต่อหนาท่ีของตนเอง นอกจากน้ี ยงัต้องมีการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบติังานรวมกนัได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพฒันาองคก์รอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้สามารถแก้ปัญหาความขดัแยง
ภายในองคก์รได้อีกด้วย จาก 
สภาพปัญหาการทุจริตคอรรปัชัน่ท่ีเป็นปัญหาเรือ้รงัท่ีมีส่วนบัน่ทอนความเจริญของประเทศไทยมา
นาน จึงจาํเป็นอย่างย่ิงท่ี 
จะต้องมีการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรรปัชัน่อย่างจริงจงั ในสถานการณวิกฤติปัญหา
การทุจริตคอรรปัชัน่ใน 
สงัคมไทยดงักล่าว ทุกภาคส่วนในสงัคมไทยต่างเหน็พองตรงกนัว่าการท่ีจะทาํให้ปัญหาการ
คอรรปัชัน่ลดน้อยลงและหมดไปได้ 
ในท่ีสดุนัน้ ต้องนําหลกัธรรมาภิบาลไปปรบัใช้กบัทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาค
ราชการ ภาคธรุกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสงัคมอย่างเข้มงวดจริงจงั พรอมทัง้สร้างทศันคติให้ปลกูจิตสาํนึกของคนไทย
รวมต้านภยัการทุจริต ควบค ู
กบัการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรปัชัน่ ทัง้น้ี กลไกการ
นําหลกัธรรมาภิบาล 
ซ่ึงประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรบัผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล 
และการมีส่วนรวมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจดัการนัน้ ปรากฏอยู่ในบทบญัญติั
ของกฎหมายรฐัธรรมนูญแห่ง 
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ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจบุนั ซ่ึงได้ว่างกรอบการนําหลกัธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรู้
ปการบริหารการปกครองของ 
หน่วยงานองคก์รต่างๆ ของภาครฐั จึงนับเป็นการส่งสญัญาณเชิงบวกให้เหน็ว่าประเทศไทยมี
พฒันาการเปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึน้แล้ว แต่อย่างไรกต็าม สาํหรบักรอบการนําหลกัธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรู้ปการ
บริหารการปกครองของ 
หน่วยงานหรือองคก์รภาครฐันัน้ ปัจจบุนัยงัคงอยู่บนความหลากหลายในองคป์ระกอบหลกัของธรร
มาภิบาลซ่ึงประกอบด้วย 
หลกัความชอบธรรม (Legitimacy) หลกัความโปรงใส (Transparency) หลกัความรบัผิดชอบและ
การตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลกัความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลกัการมีส่วนรวม (Participation) 
ดงันัน้ การพิจารณา 
คดัเลือกนําองคป์ระกอบหลกัของธรรมาภิบาลเหลานัน้มาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปรงใสสาํหรบั 
หน่วยงานหรืองคก์รใดๆ จะต้องคาํนึงถึงกรอบเป้าหมาย วตัถปุระสงค ์แนวทาง หรือวิธีการ
ดาํเนินงานท่ีหน่วยงานองคก์ร 
สามารถปฏิบติั เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบานเมืองและสงัคมท่ีดีได้ต่อไป 
ดงันัน้ เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลแสนพนั จึงจดัทาํ 
โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
1. เพ่ือให้ผูบ้ริหารทองถ่ิน บคุลากรขององคก์รมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลกัธรรมาภิบาล 
คณุธรรม และจริยธรรม 
2. เพ่ือให้ผูบ้ริหารทองถ่ิน บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาํคญักบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
3. เพ่ือให้ผูบ้ริหารทองถ่ิน บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลกัและแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ 
นําไปประยกุตใ์ช้ในการทาํงานและการดาํเนินชีวิตได้ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๗ 
4. เพ่ือให้ผูบ้ริหารทองถ่ิน บคุลากรสามารถนําองคค์วามรู้ต่างๆ ไปประยกุตใ์ช้ในการทาํงานให้กบั
องคก์รได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 
ผูบ้ริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานส่วนตาํบลและพนักงานจาง 
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5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. วิธีดาํเนินการ 
1. จดัทาํโครงการเพ่ือขออนุมติัจากผูบ้ริหารทองถ่ิน 
2. มอบงานให้กบัผูร้บัผิดชอบโครงการ และผูท่ี้เก่ียวของ เพ่ือว่างแผนและจดัเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจดัหาวิทยากร 
4. จดัทาํกาํหนดการและหวัขอการอบรม 
5. สรปุผลในภาพรวมและรายงานผลการดาํเนินการตามโครงการให้ผูบ้ริหารทองถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดาํเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณท่ีใช้ในการดาํเนินการ 
xxxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
1. ผูบ้ริหารทองถ่ิน บคุลากรขององคก์รมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลกัธรรมาภิบาลคณุธรรม 
และจริยธรรม 
2. ผูบ้ริหารทองถ่ิน บคุลากรมีความรูค้วามเข้าใจและให้ความสาํคญักบัการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
3. ผูบ้ริหารทองถ่ิน บคุลากรมีความรูค้วามเข้าใจในหลกัและแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป 
ประยกุตใ์ช้ในการทาํงานและการดาํเนินชีวิตได้ 
4. ผูบ้ริหารทองถ่ิน บคุลากรสามารถนําองคค์วามรูต่้างๆ ไปประยกุตใ์ช้ในการทาํงานให้กบัองคก์ร
ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 
การพฒันาประเทศให้กาวหนาประชาชนมีความสขุอย่างยัง่ยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของ
โลกท่ีมากบักระแสโลกาภิวตัน์ มีรากฐานสาํคญัจากการพฒันาบคุคลในประเทศนัน้ๆ ให้เป็นคนดี 
ซ่ึงมีความเก่ียวของโดยตรงกบัการพฒันา 
คณุธรรมจริยธรรมของคนในสงัคมโดยเฉพาะ “เจ้าหนาท่ีของรฐั” ซ่ึงได้รบัมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก้ 
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ประชาชน ใช้อาํนาจท่ีได้รบัอย่างซ่ือสตัย ์ต้องดแูล จดัการตดัสินใจเก่ียวกบัการให้บริการสาธารณะ 
การจดัการทรพัยากรของ 
ชาติให้เกิดประโยชนสงูสดุต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
คณะรฐัมนตรีในการประชมุเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเหน็ชอบในหลกัการเก่ียวกบั
ยทุธศาสตรก์ารส่งเสริม 
คณุธรรม จริยธรรมในภาครฐัไว้ 5 ยทุธศาสตรแ์ละยทุธศาสตรท่ี์ 4 การส่งเสริมคณุธรรม ในองคก์ร
เพ่ือเป็นตนแบบให้ 
ขาราชการได้เรียนรู้และปฏิบติัตาม 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๘ 
จากหลกัการและเหตผุลดงักล่าว องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั จึงเหน็ความสาํคญัในการ
พฒันาบคุลากรในสงักดั 
เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสาํนึกให้มีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบติังานด้วยความซ่ือสตัย ์สจุริต 
มีจิตสาํนึกท่ีดีในการ 
ปฏิบติังาน ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก้ประชาชน จึงได้ทาํโครงการเสริมสร้างคณุธรรม
และจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานและประโยชนสงูสดุของประชาชน 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือปลกูจิตสาํนึกให้พนักงานเจ้าหนาท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั มีคณุธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลกัธรรมของ 
พระพทุธศาสนา และน้อมนําเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต
ส่วนตวั และในการปฏิบติั 
ราชการ 
3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รบัการพฒันาจิตใจ และพฒันาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสาํนึกรวม
ในการเสริมสร้าง 
สงัคมแห่งคณุธรรมและสมานฉันท ์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชนแก้ครอบครวั 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง 
จิตสาํนึกในการทาํความดี รู้จกัการให้ การเสียสละและการบาํเพญ็สาธารณะประโยชนรวมกนั 
3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัในการเสริมสร้าง
คณุธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและพนักงานจางองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแสนพนั 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
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6. วิธีดาํเนินการ 
จดัให้มีการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม แบง่เป็น 3 แนวทางคือ 
6.1 การจดักิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบ้ริหาร ปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลแสนพนั 
บรรยายให้ความรู้แก้พนักงานเจ้าหนาท่ี 
6.2 จดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนนอกสถานท่ี ส่งเสริมให้รู้รกั สามคัคี เสียสละ ชวยเหลือ แบง่ปัน
และเหน็คณุค่าของ 
การเสริมสร้างสงัคมแห่งความดีมีคณุธรรม เชน การชวยเหลือผูด้อยโอกาสในสงัคม หรือทาํบญุถ
ว่ายทานแก้พระภิกษุส่งฆท่ี์ชรา 
ภาพ หรืออาพาธ เป็นตน 
6.3 การจดักิจกรรมทาํบญุถว่ายเครื่องไทยธรรม และบาํเพญ็ประโยชน ณ วดัต่างๆ 
7. ระยะเวลาในการดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณในการดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
สาํนักปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 พนักงาน เจ้าหนาท่ี มีคณุธรรมจริยธรรม เข้าใจหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาและน้อมนํา
หลกัปรชัญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต และการปฏิบติังาน 
10.2 พนักงาน เจ้าหนาท่ี ได้รบัการพฒันาจิตใจ พฒันาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสาํนึกรวมใน
การสร้างสงัคม 
แห่งคณุธรรมและสมานฉันท ์สร้างประโยชนแก้ครอบครวัและประเทศชาติ รู้จกัการให้และเสียสละ
เพ่ือประโยชนส่วนรวม 
10.3 สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๙ 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสมดุความดีพนักงานจาง 
2. หลกัการและเหตผุล 
การบนัทึกการปฏิบติังานประจาํวนั โดยเฉพาะบคุลากรในองคก์ร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงใน 
แต่ละวนัหากมีการจดบนัทึกว่าได้ทาํอะไรบาง จะเป็นการทบทวนและสามารถยอนกลบัมาเพ่ือ
พิจารณาปรบัปรงุการทาํงานใน 
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แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหวัหนาผูบ้งัคบับญัชา สามารถใช้เป็นหลกัฐานในการอ้างอิงท่ีใช้ในการ
ประเมินผลงาน ยงัส่งผลให้การ 
ประเมินเป็นท่ียอมรบั ภารกิจท่ีได้รบัมอบหมายได้ปฏิบติังานด้วยความสาํเรจ็ ความซ่ือสตัย ์สจุริต 
ลลุวงหรือไม่อย่างไร และ 
หวัหนางานสามารถว่างแผนต่อไปได้ ประเมินทกัษะและผลการปฏิบติังานของพนักงานจางได้ ซ่ึง
จะส่งผลให้เหน็ว่าค่าของคน 
อยู่ท่ีผลของงาน หรืออาจจะมีผูร้วมงานอ่ืนมาอานแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาท่ีเกิดขึน้คลายกนั 
ทาํให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด 
การแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัในองคก์ร 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั เหน็ความสาํคญัของการบนัทึกประจาํวนัดงักล่าว จึงได้จดัทาํ
สมดุความดีพนักงานจาง 
โดยให้พนักงานจางมีการบนัทึกการปฏิบติังานประจาํวนั เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคมุดแูล การ
ปฏิบติังานด้วยความ 
รบัผิดชอบ ซ่ึงเป็นงานท่ีได้รบัมอบหมาย และเกิดประโยชนแก้องคก์ร เป็นการสร้างระเบียบวินัย 
ส่งเสริมการสร้างจิตสาํนึกท่ีดี 
ในการปฏิบติังาน ด้วยความซ่ือสตัย ์สจุริต 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเป็นชองทางในการส่ือสารระหว่างหวัหนางาน ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และพนักงาน 
3.2 เพ่ือเป็นประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางได้ปฏิบติั 
3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสาํนึกในการปฏิบติังานด้านความรบัผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสตัย ์สจุริตต้องาน
ท่ีได้รบัมอบหมาย 
4. เป้าหมาย 
พนักงานจางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
5. ระยะเวลา 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 กาํหนดให้พนักงานและลกูจางทุกคนเขียนสมดุการบาน โดยบนัทึกผลการปฏิบติังานประจาํทุก
วนัและส่งให้ 
หวัหนาส่วนราชการทุกวนัจนัทร ์
6.2 รวบรวมเป็นขอมลูสาํหรบัผูบ้ริหารให้พิจารณาผลการปฏิบติังานพนักงานประจาํปี 
7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณในการดาํเนินโครงการ 
8. สถานท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 มีการส่ือสารระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมาย 
10.2 มีการติดตามผลงานทาํให้สามารถทราบผลการทาํงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
10.3 พนักงานจางทาํงานด้วยความซ่ือสตัย ์สจุริตเกิดความรบัผิดชอบในหนาท่ีได้รบัมอบหมาย
ตามกาํหนด 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๒๐ 
ตวัอย่างท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการปองกนัการทุจริต 
2. หลกัการและเหตผุล 
บคุลากรหรือทรพัยากรบคุคลในองคก์รเป็นรากฐานสาํคญัย่ิงในการพฒันาและขบัเคล่ือนองคก์ร
ไปสู่ความสาํเรจ็ 
ทัง้ด้านคณุภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคก์รนัน้ๆ ยอมประสบความสาํเรจ็ มีความเจริญ
กาวหนาต่อไป ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั 
บคุลากรท่ีมีคณุภาพสงู มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะต่างๆ ในการปฏิบติังาน มีประสบการณมี
ความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี 
เม่ือได้รบับทบาทให้กระทาํหนาท่ีใดๆ แล้ว ยอมสามารถแสดงบทบาทนัน้ๆ ได้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสมเสมอ ในทางตรงกนั 
ขามหากบคุลากรในองคก์รดอยความสามารถ ไรอดุมการณ ไม่มีทกัษะหรือประสบการณท่ีจาํเป็น
ในการทาํงาน ยอมทาํให้ 
องคก์รนัน้ๆ ดอยพฒันาหรือเจริญกาวหนาได้อย่างลาชา นอกจากบคุลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีทกัษะและประสบการณ 
การทาํงานสงูแล้ว ยอมมีคณุธรรมจริยธรรมในการป้องกนัการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 
บคุลิกภาพหรือคณุลกัษณะอนัพึง 
ประสงค ์ เป็นตวัช้ีนําทางในการปฏิบติังานตามตาํแหนง หนาท่ีและบทบาทแห่งตนเอง บคุลากรท่ี
ปฏิบติัหนาท่ีโดยยึดมัน่ในหลกั 
คณุธรรม จริยธรรม มีจิตสาํนึกท่ีดี มีความซ่ือสตัย ์สจุริต มีความรบัผิดชอบ ตัง้ใจทาํงานด้วยความ
ทุมเท เสียสละ มีความ 
เมตตา กรณุา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต้่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนรวมงานและผูม้าขอรบับริการหรือ
รกัษาผลประโยชนของ 
ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ยอมนําพาองคก์รหรือหน่วยงานมงุไปสู่ความเจริญกาวหนามาก
ย่ิงขึน้ มีความโปรงใสมีการ 
ป้องกนัการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัการแห่งธรรมาภิบาล 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั จึงได้จดัโครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการป้องกนั
การทุจริตขึน้ เพ่ือเป็น 
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การส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
และพนักงานจาง ตลอดทัง้ 
ประชาชนทัว่ไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา สามารถนํามา
ประยกุตใ์ช้ในการปฏิบติังานให้หางไกล 
จากการทุจริต และการดาํเนินชีวิตประจาํวนัได้อย่างปกติสขุ รู้จกัความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบติั
ตามระเบียบกฎหมายและ 
ขอบงัคบั มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทาํงาน ต่อเพ่ือนรวมงาน ต่อผูม้า
ขอรบับริการ ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
และต่อประเทศชาติบานเมืองต่อไป 
3. วตัถปุระสงค ์ 
2.1 เพ่ือให้บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
2.2 เพ่ือให้บคุลากรสามารถนําหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ช้ในการปฏิบติังานและ
การดาํเนินชีวิตได้ 
อย่างถกูต้อง 
2.3 เพ่ือปรบัเปล่ียนทศันคติ ค่านิยมและเจตคติของบคุลากรต่อองคก์ร ต่อการทาํงาน ต่อเพ่ือน
รวมงาน ต่อผูม้า 
ขอรบับริการและต่อผูบ้งัคบับญัชาให้ดีย่ิงขึน้ 
2.4 เพ่ือให้สถาบนัทางศาสนามีบทบาทในการปลกูจิตสาํนึกมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสตัย ์
สจุริต ให้แก้ 
บคุลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ทัง้หมด จาํนวน xxx คน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. ระยะเวลาดาํเนินการ 
จดัปฏิบติัธรรม (สวดมนตท์าํวตัรเช้า) ทุกวนัพระ จาํนวน xx ครัง้ ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัว่าคม 
พ.ศ. 25xx 
7. กิจกรรมและวิธีการดาํเนินการ 
6.1 ติดต่อประสานและขอความรวมมอืไปยงัวดั (สถานท่ีปฏิบติัธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
6.2 ช้ีแจงรายละเอียดและว่างแผนการดาํเนินงานตามโครงการฯ 
6.3 จดัทาํรายละเอียดโครงการฯ กาํหนดการและหลกัสตูรการจดัการอบรมฯ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๒๑ 
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กาํหนดการและหลกัสตูร เพ่ือพิจารณาปรบัปรงุและแก้ไขให้ถกูต้อง
และเกิดความ 
เหมาะสม 
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6.5 ประชาสมัพนัธใ์ห้ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจเข้ารวมกิจกรรมโครงการฯ 
6.6 วดัและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
10.1 บคุลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอย่างแทจริง 
10.2 บคุลากรและประชาชนสามารถนําหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาใช้ในการปฏิบติังานและ
การดาํเนินชีวิตได้ 
อย่างแทจริง 
10.3 ปลกูจิตสาํนึกให้บคุลากรและประชาชนมีทศันคติ ค่านิยม ความซ่ือสตัยส์จุริต และเจตคติต่อ
องคก์รต่อการ 
ทาํงาน ต่อเพ่ือนรวมงานต่อผูม้าขอรบับริการและต่อผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี 
ตวัอย่างท่ี 5 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แก้ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
2. หลกัการและเหตผุล 
ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 279 บญัญติัให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือกาํหนด 
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจ้าหนาท่ีของรฐัแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและ 
ระบบในการบงัคบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกบัประกาศประมวลจริยธรรมองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแสนพนั ลงวนัท่ี xx 
เดือนxxx 25xx ซ่ึงหวัใจสาํคญัของการทาํงานรวมกนัเป็นหมคูณะอีกอย่างท่ีขาดไม่ได้คือคณุธรรม 
จริยธรรม เพราะคณุธรรม 
และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบติั อนัถกูต้องดีงาม ทัง้ กาย ว่าจา ใจ ทัง้ต่อตนเอง ต่อ
ผูอ่ื้น และต่อสงัคม ซ่ึงถา 
บคุลากรทุกคนท่ีทาํงานรวมกนัมีคณุธรรมและจริยธรรมประจาํใจของตนเองแล้ว การปฏิบติังาน
ทุกอย่างต้องลลุวงไปด้วยดี 
และมีประสิทธิภาพ รวดเรว็ โปรงใส สามารถตรวจสอบได้และผูม้ารบับริการอย่างประชาชนกจ็ะ
ได้รบัความเช่ือมัน่และ 
ไว้ว่างใจท่ีจะเข้ามารบับริการท่ีองคก์รนัน้ๆ 
ประกอบกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั ได้รบัการประเมินคดัเลือกจากสาํนักงาน ป.ป.ช. 
ตามโครงการส่งเสริม 
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ทองถ่ินปลอดทุจริตในการเป็นองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินดีเดนและท่ีดี ด้านการป้องกนัการทุจริต 
ปี พ.ศ. 25xx และเพ่ือเป็น 
การเตรียมความพรอมทัง้ในด้านคน ได้แก้ บคุลากรทัง้ขาราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝ่ายสภาทองถ่ิน 
และขาราชการฝ่ายประจาํ รวมถึงพนักงานจาง จึงได้มีการจดัทาํโครงการอบรมคณุธรรม และ
จริยธรรม แก้ผูบ้ริหาร สมาชิก 
สภา และพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัดงักล่าวน้ีขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเป็นการปลกูและปลกุจิตสาํนึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนาท่ีให้เกิดประ
โยชนสขุแก้ 
ประชาชน 
3.3 เพ่ือสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพ่ือสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทาํการขดักนัแห่งผลประโยชนหรือมีผลประโย
ชนทบัซอน 
4. เป้าหมาย 
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั จาํนวน xx คน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๒๒ 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. วิธีการดาํเนินการ 
จดัอบรมคณุธรรมและจริยธรรมแก้ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แสนพนั โดยเชิญ 
วิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณต่างๆ ในการปลกูและปลกุ
จิตสาํนึกการต่อต้านการ 
ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบติัราชการโดยยึดมัน่ในหลกัคณุธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดงูาน
หรือทาํกิจกรรมนอกสถานท่ี 
ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณในการดาํเนินการ 
xxxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายกฎหมายและคดี สาํนักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
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ตวัช้ีวดั 
ประชาชนผูม้ารบับริการท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัประเมินความพึงพอใจการปฏิบติังาน
ของพนักงาน โดยใช้ 
แบบประเมินเป็นตวัช้ีวดั และต้องได้รบัผลกาประเมินมาตํา่กว่ารอยละ 70 
ผลลพัธ ์
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั เกิดจิตสาํนึกท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต และ 
ประพฤติปฏิบติัโดยยึดมัน่ตามหลกัประมวลจริยธรรม 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๒๓ 
1.1.2 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบติังานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลxxx” 
2. หลกัการและเหตผุล 
ตามท่ีเทศบาลxxxได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลxxx พ.ศ. 25xx โดยกาํหนดกลไก
และระบบในการ 
บงัคบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้น้ี การฝyาฝ.นหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าว 
ให้ถือว่าเป็นการกระทาํผิดทาง 
วินัย ซ่ึงมีการกาํหนดขัน้ต่อนการลงโทษตามความรายแรงแห่งการกระทาํ ประกอบกบัได้มี
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจงัหวดัxxx เร่ือง หลกัเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกบัจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลกูจาง
ประจาํ และพนักงานจาง 
ลงวนัท่ี xx เดือนxxx 25xx กาํหนดให้พนักงานเทศบาล ลกูจางประจาํ และพนักงานจางของเทศบาล 
มีหนาท่ีดาํเนินการให้ 
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรกัษาประโยชนส่วนรวมและประเทศชาติ อาํนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก้ประชาชนตามหลกั 
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ในค่านิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก้ ยึดมัน่ใน
คณุธรรมและจริยธรรม, 
มีจิตสาํนึกท่ีดี ซ่ือสตัย ์สจุริต และรบัผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน
ส่วนตน และไม่มีประโยชน 
ทบัซอน,ยืนหยดัทาํในส่ิงท่ีถกูต้อง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย, ให้บริการแก้ประชาชนด้วยความ
รวดเรว็มีอธัยาศยั และไม่เลือก 
ปฏิบติั, ให้ขอมลูขาวสารแก้ประชาชนอย่างครบถวน ถกูต้อง และไม่บิดเบอืนขอเทจ็จริง,มงุ
ผลสมัฤทธ์ิของงาน รกัษามาตรฐาน 
มีคณุภาพโปรงใส และตรวจสอบได้, ยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยทรงเป็น
ประมขุ และยึดมัน่ในหลกั 
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จรรยาวิชาชีพขององคก์ร นอกจากน้ี สาํนักงาน ก.พ. ได้กาํหนดแนวทางการดาํเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการ 
พลเรือนกรณีการเร่ียไร และกรณีการให้หรือรบัของขวญัหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวตัถปุระสงค ์
เพ่ือกาํหนดให้ขาราชการต้อง 
ละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศยัตาํแหนงหนาท่ีและไม่กระทาํการอนัเป็นการ
ขดักนัระหว่างประโยชน 
ส่วนตนและประโยชนส่วนรวม ตามนัยหนังสือสาํนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวนัท่ี 25 ธนัว่า
คม 2557 ซ่ึงเทศบาล 
xxx ควรนําแนวทางการดาํเนินการดงักล่าวมาปรบัใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบติัโดยอนุโลม 
ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความโปรงใสในการปฏิบติังานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้ว่างใจของประชาชน เทศบาล
xxxได้จดัทาํ 
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบติังานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลxxx” ขึน้ เพ่ือให้บคุลากรทัง้
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาํ 
ทุกระดบันําไปใช้ในการปฏิบติัหนาท่ีด้วยความซ่ือสตัย ์สจุริต มีคณุธรรม จริยธรรม ไม่กระทาํการ
อนัเป็นการขดักนัแห่ง 
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทบัซอน 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกาํกบัความประพฤติของขาราชการท่ีสร้างความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
และเป็นสากล 
3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางการปฏิบติังานอย่างสมํา่เสมอ ทัง้ในระดบัองคก์รและระดบั
บคุคลและเป็น 
เครื่องมือการตรวจสอบการทาํงานด้านต่างๆ ของเทศบาลxxxเพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปตาม
หลกัคณุธรรม จริยธรรม มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.3 เพ่ือทาํให้เกิดรู้ปแบบองคก์รอนัเป็นท่ียอมรบั เพ่ิมความนาเช่ือถือ เกิดความมัน่ใจแก้
ผูร้บับริการและประชาชน 
ทัว่ไป ตลอดจนผูมี้ส่วนได้เสีย 
3.4 เพ่ือให้เกิดพนัธะผูก้พนัระหว่างองคก์รและขาราชการในทุกระดบั โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อาํนาจ
ในขอบเขต สร้าง 
ระบบความรบัผิดชอบของขาราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อประชาชนและต่อ
สงัคมตามลาํดบั 
3.5 เพ่ือป้องกนัการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขดัแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึน้ 
รวมทัง้เสริมสร้าง 
ความโปรงใสในการปฏิบติังาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลกูจางประจาํ และพนักงานจางทัว่ไป 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๒๔ 
6. วิธีดาํเนินการ 
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลxxxเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสาํหรบัองคก์ร ขาราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็น 
แนวทางปฏิบติัควบคไูปกบัระเบยีบและกฎขอบงัคบัอ่ืนๆ อย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. เผยแพรประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัประมวลจริยธรรมของเทศบาลxxx เป ดเผยเป็นการทัว่ไปแก้
สาธารณชนให้มีส่วนรวม 
รบัรู้และรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ เร่ือง 
กาํหนดให้ขอมลูขาวสารตามเกณฑ 
มาตรฐานความโปรงใสและตวัช้ีวดัความโปรงใสของหน่วยงานของรฐัเป็นขอมลูขาวสารท่ีต้องจดั
ไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้ตาม 
มาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และงานการเจ้าหนาท่ี สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลกูจางประจาํ พนักงานปฏิบติังานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาล 
xxx 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองคค์วามรูด้้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลกัการและเหตผุล 
ด้วยยทุธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มงุสู่
การเป็น 
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรม เป็นสงัคมมิติให้มท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูป้แบบ โดยได้รบัความ 
รวมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรฐั ตลอดจนประชาชน ในการพิทกัษรกัษาผลประโยชน
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ 
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ประเทศไทยมีศกัด์ิศรีและเกียรติภมิูในด้านความโปรงใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาํหนด
วิสยัทศัน “ประเทศไทยใส 
สะอาด ไทยทัง้ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลกัเพ่ือให้ประเทศไทยได้รบัการประเมินดชันีการรบัรู้
การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ารอยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
ดงันัน้ เพ่ือให้การบริหารงานในพืน้ท่ีสามารถต่อบสนองต่อแผนยทุธศาสตรฯ์ ขางตน เทศบาลxxx
จึงได้กาํหนด 
แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการทุจริตขึน้ เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยทุธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูป้ธรรมและเกิดความ
ยัง่ยืนในการปฏิบติั 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก้คณะผูบ้ริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทอง
ถ่ิน ขาราชการฝ่าย 
ประจาํ ลกูจางประจาํ ตลอดจนพนักงานทัว่ไป 
3.2 เพ่ือสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก้คณะผูบ้ริหาร
ทองถ่ิน สมาชิก 
สภาทองถ่ิน ขาราชการฝ่ายประจาํ ลกูจางประจาํ ตลอดจนพนักงานทัว่ไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขอมลู/องคก์รความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกว่า 5 เร่ืองขึน้ไป 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๒๕ 
6. วิธีดาํเนินการ 
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมลู/องคค์วามรูเ้ก่ียวของกบัการปลกูจิตสาํนึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสมัพนัธต่์างๆ ท่ีเก่ียวของกบัการ
ปลกูจิตสาํนึก 
2. เผยแพร ประชาสมัพนัธแ์ละสร้างเสริมองคค์วามรู้ ให้บคุลากรในสงักดัได้รบัทราบและถือปฏิบติั
อย่างเครงครดั 
ผานโครงการ/กิจกรรม และส่ือชองทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายนิติการ ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
จาํนวนขอมลู/องคก์รความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซ่ือสตัย ์สจุริต และปลกูฝ+งทศันคติ วฒันธรรมท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 
2. หลกัการและเหตผุล 
ด้วยคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินและพนักงานขององคก์รปกครองส่วน
ทองถ่ิน เป็นผูท่ี้มี 
บทบาทสาํคญัและเป็นกลไกหลกัของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือต่อบสนองคว่์าม
ต้องการของประชาชนในทองถ่ิน 
ทัง้ยงัมีหนาท่ีและความรบัผิดชอบสาํคญัในอนัท่ีจะบาํบดัทุกขบาํรงุสขุและสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีให้
แก้ประชาชนในทองถ่ิน 
โดยให้สอดคลองกบันโยบายของรฐับาลและทองถ่ิน ดงันัน้ การท่ีประชาชนในแต่ละทองถ่ินจะมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสขุ 
หรือไม่ จึงขึน้อยู่กบัการประพฤติปฏิบติัของคณ์ะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 
และพนักงานขององคก์ร 
ปกครองส่วนทองถ่ินทุกคนเป็นผูมี้คณุธรรม ปฏิบติัตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผูมี้จิตสาํนึกท่ีจะ
ต่อบสนองคณุแผนดินด้วยการ 
กระทาํทุกส่ิง เพ่ือคณุประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 
คณะรฐัมนตรีในการประชมุเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเหน็ชอบในหลกัการเก่ียวกบั
ยทุธศาสตรก์ารส่งเสริม 
คณุธรรม จริยธรรมในภาครฐัไว้ 5 ยทุธศาสตร ์โดยในยทุธศาสตรท่ี์ 4 การส่งเสริมคณุธรรมใน
องคก์รเพ่ือเป็นตนแบบให้ 
ขาราชการได้เรียนรู้และปฏิบติัตาม โดยได้กาํหนดแนวทางการพฒันาขาราชการทุกระดบัอย่าง
จริงจงัและต่อเน่ือง ให้ตระหนัก 
ในการเป็นขาราชการท่ีมีเกียรติ ศกัด์ิศรี รู้จกัความพอเพียงเป็นตวัอย่างท่ีดีของสงัคม ยึดมัน่ใน
คณุธรรม ยืนหยดัในส่ิงท่ีถกูต้อง 
ตระหนักในคณุความดีและกฎแห่งกรรม ซ่ือสตัย ์สจุริต เสียสละ มีความรูค้วามเข้าใจในเรื่อง
พฤติกรรมท่ีแสดงให้เหน็ถึงการมี 
คณุธรรม จริยธรรม การตดัสินใจท่ีจะกระทาํหรือไม่กระทาํการใดได้อย่างเหมาะสม อนัรวมถึงการ
ป้องกนัการกระทาํทุจริตใน 
ระบบราชการด้วย 
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ดงันัน้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซ่ือสตัย ์สจุริต ปลกูฝ0งทศันคติและวฒันธรรมท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ เทศบาลตาํบลแสนพนั จึงได้จดัทาํโครงการเสริมสร้างความซ่ือสตัย ์สจุริต และ
ปลกูฝ0งทศันคติวฒันธรรมท่ีดีในการ 
ต่อต้านการทุจริตขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
1. เพ่ือปรบัเปล่ียนฐานความคิดของคณ์ะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู้เทศบาล 
ลกูจางประจาํและพนักงานจางของเทศบาลตาํบลแสนพนั ให้มีจิตสาธารณะและเหน็แก้ประโยชน
ส่วนรวมมากกว่าประโยชนส่วนตน 
2. เพ่ือปลกูฝ0งจิตสาํนึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก้คณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู้เทศบาล ลกูจางประจาํและพนักงานจางของเทศบาลตาํบล
แสนพนั 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๒๖ 
3. เพ่ือให้ความรู้แก้คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู้เทศบาล ลกู
จางประจาํและ 
พนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการส่วนทองถ่ินเพ่ือป้องกนัผลประโยชนทบัซอน 
4. เพ่ือให้คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู้เทศบาล ลกูจางประจาํ
และพนักงานจาง 
ได้รบัการพฒันาจิตใจ และพฒันาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสาํนึกรวมในการเสริมสร้าง
สงัคมแห่งคณุธรรมและ 
สมานฉันท ์ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชนให้แก้ครอบครวั ประชาชน และประเทศชาติ 
สร้างจิตสาํนึกในการ 
กระทาํความดี รู้จกัการให้ การเสียสละและการบาํเพญ็สาธารณะประโยชนรวมกนั 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผูบ้ริหาร พนักงานเทศบาล ลกูจางประจาํ และพนักงานจางของเทศบาลตาํบลแสนพนั จาํนวน 
xxx คน 
5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
มกราคม – กนัยายน 25xx 
6. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxx บาท 
7. วิธีการดาํเนินงาน 
7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกนัผลประโยชนทบัซอนเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และการปรบัเปล่ียนฐาน
ความคิดของ 
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เจ้าหนาท่ีรฐัในการรกัษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาทองถ่ิน 
และประมวลจริยธรรมของขาราชการส่วนทองถ่ิน 
7.3 แบง่กลุ่มทาํกิจกรรมเก่ียวกบัการเสริมสร้างความซ่ือสตัย ์สจุริต และปลกูฝ0งทศันคติและ
วฒันธรรมท่ีดีให้แก้คณะ 
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู้เทศบาล ลกูจางประจาํและพนักงาน
จางของเทศบาลตาํบลแสนพนั 
7.4 ทดสอบกอนและหลงัการฟ0งบรรยาย 
8. สถานท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลตาํบลแสนพนั 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลตาํบลแสนพนั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
1. ระดบัความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ข้ารวมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอยละ 75 
2. จาํนวนผูเ้ข้ารวมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอยละ 80 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๒๗ 
1.1.3 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทาํการอนัเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชนหรือ 
การมีผลประโยชนทบัซอน 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชนทบัซอนให้กบัพนักงานส่วนตาํบลและ
พนักงานจางขององคก์าร 
บริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
2. หลกัการและเหตผุล 
ด้วยสถานการณหรือการกระทาํของบคุคลมีผลประโยชนส่วนตนเข้ามาเก่ียวของจนส่งผลกระทบ
ต่อการตดัสินใจหรือ 
การปฏิบติัหนาท่ีในตาํแหนง การกระทาํดงักล่าวอาจเกิดขึน้โดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั ทัง้เจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเร่ืองเป็น 
การปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนไม่เหน็ว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหลาน้ีเป็นการกระทาํ
ความผิดทางจริยธรรมของ 
เจ้าหนาท่ีของรฐัท่ีต้องคาํนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของส่วนรวม) แต่กลบัตดัสินใจ
ปฏิบติัหนาท่ีโดยคาํนึงถึง 
ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
“ผลประโยชนทบัซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจ้าหนาท่ีของรฐัมีผลประโยชนส่วนตนอยู่ และมี
การใช้อิทธิพลตาม 
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อาํนาจหนาท่ีละความรบัผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชนส่วนตวั โดยกอให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน
ส่วนรวม ผลประโยชน 
ทบัซอนมีหลากหลายรู้ปแบบ ไม่จาํกดัอยู่ในรู้ปของตวัเงินหรือทรพัยสินเทานัน้ แต่รวมถึงผลประโย
ชนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช้รู้ปตวัเงิน 
หรือทรพัยสินกไ็ด้ อาทิการแต่งตัง้พรรคพวกเข้าไปดาํรงตาํแหนงในองคก์รต่างๆ ทัง้ในหน่วย
ราชการ รฐัวิสาหกิจ และบริษทั 
จาํกดั หรือการท่ีบคุคลผูมี้อาํนาจท่ีตดัสินใจให้ญาติพ่ีนองหรือบริษทัท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รบั
สมัปทานหรือผลประโยชนจาก 
ทางราชการโดยมิชอบ ทัง้น้ีหมายรวมถึงความขดัแยงกนัระหว่างผลประโยชนส่วนตนและผลประ
โยชนส่วนรวม ซ่ึงใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานต้องเข้ารบัการประเมินคณุธรรม
และความโปรงใสในการ 
ดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั โดยกาํหนดให้หน่วยงานควรมีการประชมุหรือสมัมนาภายใน
องคก์ร เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการ 
ป้องกนัผลประโยชนทบัซอนแก้เจ้าหนาท่ี เพ่ือป้องกนัผลประโยชนทบัซอน 
ดงันัน้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั จึงได้จดักิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกนัผล
ประโยชนทบัซอน 
แก้บคุลากรในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั เพ่ือป้องกนัการทุจริตในการปฏิบติัราชการ จึงได้
จดักิจกรรมป้องกนัผลประโยชน 
ทบัซอน ผานการประชมุผูบ้ริหารกบัพนักงานส่วนตาํบลแสนพนั เพ่ือให้พนักงานทุกคนทาํงานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย 
คณุธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกาํกบัความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชนทบัซอน 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก้พนักงานส่วนตาํบล พนักงานจางเก่ียวกบัการป้องกนัผลประโยชน
ทบัซอน 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทาํงานท่ีสจุริตโปรงใสของขาราชการและเจ้าหนาท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วน 
ตาํบลแสนพนั 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ขาราชการและเจ้าหนาท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัมีจิตสาํนึก 
ค่านิยม และวฒันธรรม 
เร่ืองคว่์ามซ่ือสตัย ์สจุริต มงุมัน่ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคณุธรรมอนัมัน่คง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอรรปัชัน่ 
มงุสู่การเป็นขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย 
พนักงานส่วนตาํบลและพนักงานจางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
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5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. วิธีการดาํเนินการ 
จดัประชมุประจาํเดือน และให้ความรูเ้ร่ืองผลประโยชนทบัซอน 
7. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๒๘ 
8. งบประมาณในการดาํเนินโครงการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายกฎหมายและคดี สาํนักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ตวัช้ีวดั 
พนักงานส่วนตาํบลและพนักงานจางมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชนทบัซอน 
ผลลพัธ ์
พนักงานส่วนตาํบลและพนักงานจางมีความรู้เก่ียวกบัผลประโยชนทบัซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบติังานไม่ยงุ 
เก่ียวกบัผลประโยชนทบัซอน 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจดัทาํคมืูอการปองกนัผลประโยชนทบัซอน” 
2. หลกัการและเหตผุล 
รฐับาลภายใตการนําของพลเอกประยทุธ จนัทรโ์อชา ได้ให้ความสาํคญักบัการผลกัดนัให้การ
ป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตเป็นว่าระแห่งชาติ และรฐับาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อนัรวมถึงประเดน็เรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการ 
แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั 
โดยจดัระบบอตัรากาํลงัและ 
ปรบัปรงุค่าต่อบแทนบคุลากรภาครฐัให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลกัการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ 
ว่างใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคณุธรรม รวมทัง้ปรบัปรงุและจดัให้มีกฎหมายท่ีครอบคลมุ
การป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตและการมีผลประโยชนทบัซอนในภาครฐัทุกระดบั 
ปัจจบุนัหน่วยงานต่างๆ เชน สาํนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพรองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวของกบัการป้องกนั
และปราบปรามการ 
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ทุจริต โดยเฉพาะเร่ืองผลประโยชนทบัซอน (Conflict of Interest) สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ รวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั และองคก์ร
ตามรฐัธรรมนูญ ได้จดัทาํ 
ยทุธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพฒันา
เครื่องมือการประเมิน 
คณุธรรมและความโปรงใสการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลมุประเดน็การประเมิน 5 ด้าน อนัรวมถึง การต่อต้านการทุจริต
ในองคก์ร ซ่ึงสนับสนุนให้ 
หน่วยงานภาครฐัดาํเนินการเรื่องเก่ียวกบัผลประโยชนทบัซอน ผานกิจกรรมต่างๆ อนัรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคมืูอหรือ 
ประมวลจริยธรรมเก่ียวกบัการป้องกนัผลประโยชนทบัซอนแก้เจ้าหนาท่ีในหน่วยงานด้วย 
เพ่ือต่อบสนองนโยบายรฐับาลและยทุธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตขาง
ตน และเพ่ือนํา 
เครื่องมือการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัการปฏิบติั
ให้เป็นกลไกสาํคญัท่ีจะ 
ป้องกนัการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาํท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชนทบัซอนของเจ้าหนาท่ีในภาครฐั 
เทศบาลxxxจึงได้ตระหนัก 
และเหน็ถึงความสาํคญัของการจดัหาคมืูอการป้องกนัผลประโยชนทบัซอนขึน้ เพ่ือเป็นประโยชน
ในการเสริมสร้างความรูค้วาม 
เข้าใจแก้บคุลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดงักล่าว รวมทัง้ เป็นขอมลูให้ประชาชน
และผูส้นใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น 
พืน้ฐานการปฏิบติัตนในการรวมกนัรณรงคสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมท่ีใสสะอาด ลดระดบัการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สงัคมไทยให้เทียบเทาระดบัมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือผลิตคมืูอการป้องกนัผลประโยชนทบัซอนของเทศบาลxxxให้บคุลากรผูป้ฏิบติังานนําไป
เป็นองคค์วามรู้ใน 
การทาํงานให้เป็นไปด้วยความถกูต้อง 
3.2 เพ่ือเป็นประโยชนในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก้บคุลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริต 
คอรรปัชัน่ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๒๙ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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บคุลากรมีคมืูอการปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัผลประโยชนทบัซอนของเทศบาลxxx 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
1. ศึกษาและรวบรวมขอมลู 
2. จดัทาํ (ราง) คมืูอการป้องกนัผลประโยชนทบัซอน 
3. ตรวจสอบความถกูต้อง 
4. จดัทาํคมืูอการป้องกนัผลประโยชนทบัซอน 
5. แจกจายให้บคุลากร 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
มีการจดัทาํคมืูอการปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัผลประโยชนทบัซอน 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลกูฝ+งองคค์วามรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกบั Conflict of Interest” 
2. หลกัการและเหตผุล 
ด้วยพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กาํหนดเร่ืองการขดักนัของผลประโยชนส่วนตวัและส่วนรวม
ไว้ เพ่ือลดระบบ 
อปุถมัภในสงัคมไทย ให้เจ้าหนาท่ีของรฐัมีจิตสาํนึกแยกแยะประโยชนส่วนบคุคลและประโยชน
ส่วนรวมออกจากกนัได้ หาก 
เจ้าหนาท่ีของรฐัฝyาฝ.นให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
การขดักนัแห่งผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ได้รบัการกล่าวถึงอย่างกว่างขว่างในรอบ
หลายปีท่ีผานมา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกาํลงัเผชิญกบัปัญหาการทุจริตคอรรปัชัน่ของผู้
ดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง 
หรือผูด้าํรงตาํแหนงระดบัสงูในองคก์รต่างๆ ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศรวมทัง้ได้สร้าง 
ความเสียหายให้กบัประชาชนโดยส่วนรวม 
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จากสถานการณขางตน จาํเป็นท่ีหน่วยงานภาครฐัต้องเรงสร้างองคค์วามรู้ให้บคุลากรมีความพร
อมท่ีจะเข้าใจสาเหต ุ
และปัจจยัท่ีนําสู่การคอรรปัชัน่ เพ่ือจะได้หาทางป้องกนัและปฏิบติัหนาท่ีให้หางไกลจากตนเหตุ
ต่างๆ ท่ีนําไปสู่การทุจริต 
คอรรปัชัน่ โดยเฉพาะในเร่ืองการปลกูฝ0งองคค์วามรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกบัความขดัแยงระหว่าง
ผลประโยชนส่วนตนและ 
ผลประโยชนส่วนรวม รวมทัง้ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขดัแยงกนัระหว่างผลประโย
ชนส่วนตนและผลประโยชน 
ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชนทบัซอน ซ่ึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเก่ียวของกบัหลายมิติ ทัง้
มิติด้านสงัคม การเมืองและ 
การบริหารท่ีสาํคญัสะทอนถึงวฒันธรรมและค่านิยมในการบริหารท่ีดอยพฒันา 
ดงันัน้ เทศบาลxxxจึงได้จดัทาํมาตรการ “ปลกูฝ0งองคค์วามรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกบั Conflict of 
Interest” ขึน้ 
เพ่ือสร้างจิตสาํนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบคุลากรในการทาํงานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลกั
จริยธรรมและผลประโยชน 
ส่วนรวมในการปฏิบติัราชการเป็นสาํคญั หากขาราชการและพนักงานเจ้าหนาท่ีของรฐัขาด
จิตสาํนึกในหนาท่ีท่ีจะปกป้อง 
ผลประโยชนส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อาํนาจทางราชการโดยมิชอบในการดาํเนิน
กิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนต่อตนเอง 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๓๐ 
กลุ่ม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนส่วนรวมยอมส่งผลกระทบต่อสถาบนัราชการ และสร้าง
ความเสียหายต่อประเทศชาติ 
และประชาชน 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบั Conflict of Interest แก้บคุลากรของเทศบาลxxx 
3.2 เพ่ือสร้างจิตสาํนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบคุลากรในการทาํงานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลกั
จริยธรรมและ 
ผลประโยชนส่วนรวมในการปฏิบติัราชการเป็นสาํคญั อนัจะนํามาซ่ึงการป้องกนัผลประโยชนทบั
ซอนในองคก์ร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
รายงานการประชมุหรือสมัมนาบคุลากรเพ่ือปลกูฝ0งองคค์วามรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกบั Conflict 
of Interest 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
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1. ว่างแผน/การถ่ายทอดองคค์วามรู ้
2. ออกแบบกิจกรรม 
3. จดัเตรียมเอกสาร 
4. ดาํเนินการจดัประชมุ 
5. สรปุรายงานการประชมุ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
มีการประชมุหรือสมัมนาบคุลากรเพ่ือปลกูฝ0งองคค์วามรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกบั Conflict of 
Interest 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๓๑ 
1.2 การสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักแก้ประชาชนทุกภาคส่วนในทองถ่ิน 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : ปลกูตนไม่เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพืน้ท่ีตาํบลแสนพนั ประจาํป; 
25xx 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 
เน่ืองด้วยปัจจบุนั โลกกาํลงัเผชิญกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ (Climate 
Change) ท่ีทาํให้ 
อณุหภมิูโลกสงูขึน้ หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกรอน ซ่ึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบกบัวิถีชีวิตของมนุษย 
อาทิ เกิดความแห่งแลง มีไฟไหมปyา ฝนตกไม่ตรงฤดกูาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม่
เคยมีหิมะตก เป็นตน 
ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการตดัไม่ทาํลายปyาของมนุษย ดงันัน้ ประเทศต่างๆ ทัว่โลก จึงได้รวมมือ
กนัป้องกนัและแก้ไขภาวะโลก 
รอน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสาํคญัส่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของประชาชนทัง้ในระดบัภมิูภาคและ
ระดบัประเทศ การเพ่ิมพืน้ท่ี 
สีเขียวจึงเป็นหนทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเน่ืองจากตนไม่เป็นแหลงดดู
ซบัก.าซค่ารบอนได้ออกไซด 
แหลงกรองมลพิษ และผลิตก.าซออกซิเจน อีกทัง้เป็นการสร้างความสมดลุการใช้พืน้ท่ีให้เกิดความ
เหมาะสม ลดอณุหภมิูของ 
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พืน้ผิวในพืน้ท่ีนัน้ ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอน 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
จึงได้จดัทาํโครงการ “ปลกูตนไม่เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพืน้ท่ีตาํบลแสนพนั 
ประจาํปี 25xx” เพ่ือให้ประชาชนได้ 
มีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอนสร้างเมืองนาอยู่สวยงาม (Beautified City) และรวมถ
ว่ายเป็นราชสกัการะใน 
วโรกาสมหามงคลดงักล่าว ดงันัน้ กองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสน
พนั จึงได้จดัทาํโครงการน้ีขึน้มา 
เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวในพืน้ท่ีกสิกรรมของประชาชนและพืน้ท่ีว่างเปลาในเขต้องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแสนพนัเพ่ือให้เกิดความรมรื่น 
แก้ชมุชน พรอมทัง้เป็นการเพ่ิมคณุภาพชีวิตของประชาชนในชมุชน 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคณุค่าของส่ิงแวดลอม และรกัษาทรพัยากรธรรมชาติอนัเป็น
สาธารณะรวมกนั 
3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชมุชนเข้ามามีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพืน้ท่ี
สีเขียวในตาํบล 
xxx 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนนําหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาํวนั เกิดความสมดลุเพ่ิม
มลูค่าทรพัยากรท่ี 
มีและลดภาวะโลกรอน 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชมุชนเป็นเมืองนาอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความรมรื่นและ
คลายรอนแก้ 
ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนรวมกนัปลกูตนไม่ จาํนวน xxx ตน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
พืน้ท่ีสาธารณะในเขตตาํบลแสนพนั อาํเภอxxx จงัหวดัxxx 
6. วิธีดาํเนินงาน 
6.1 ประสานงานกบัส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา กลุ่มพลงัมวลชน และ
ประชาชนในทองถ่ิน 
เข้ารวมกิจกรรม 
6.2 ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวของและองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินในพืน้ท่ี ให้จดัเตรียม
สถานท่ีเพ่ือปลกูตนไม่ 
6.3 จดัซ้ือกลาไม่ พนัธไุม่ เพ่ือใช้ในโครงการ 
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6.4 ดาํเนินการปลกูตนไม่โดยส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา กลุ่มพลงัมวลชน 
และประชาชนใน 
ทองถ่ิน 
6.5 ดแูลรกัษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสน
พนั 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๓๒ 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ทาํให้ผูเ้ข้ารวมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาํคญัของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
10.2 ทาํให้เพ่ิมพืน้ท่ีปyาไม่และส่ิงแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
10.3 ทาํให้ประชาชนมีจิตสาํนึก ในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
10.4 ทาํให้เยาวชนและกลุ่มพลงัมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามคัคีและสร้างความรม
ร่ืนในชมุชน 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรกัษ ฟ`aนฟ ูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แหลงทอง
เท่ียว พฒันา และ 
ปรบัปรงุภมิูทศันในชมุชน ประจาํป;งบประมาณ พ.ศ. 25xx 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพืน้ท่ีท่ีมีทรพัยากรปyาไม่อยู่เป็นจาํนวนมาก แต่การลกัลอบตดัไม่ทาํลายป
yาไม่ท่ีผิดกฎหมายได้ 
เพ่ิมมากขึน้อย่างรวดเรว็ ทาํให้ปัจจบุนัทรพัยากรปyาไม่ของประเทศไทยมีจาํนวนลดน้อยลง ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและ 
ภาคเอกชนจึงได้มีการริเร่ิมโครงการอนุรกัษทรพัยากรปyาไม่ ซ่ึงจะสามารถชวยให้ธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลบัมามีความ 
สมดลุเพ่ิมมากขึน้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและสมเดจ็พระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยใน
ปัญหาปริมาณปyาไม่ของ 
ประเทศ โดยทัง้สองพระองคท์านได้พยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปyาไม่ของ
ประเทศไทยให้มากขึน้อย่างมัน่คง 
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และยัง่ยืน ซ่ึงพระองคท์านได้เสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยดัในการดาํเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง 
“ปลกูปyา 3 อย่าง 
เพ่ือประโยชน 4 อย่าง” ปลกูปyา 3 อย่าง ได้แก้ ปลกูไม่ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน 
“พออยู่” หมายถึง 
ไม่เศรษฐกิจ ปลกูไว้ทาํท่ีอยู่อาศยัและจาํหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลกูพืชเกษตรเพ่ือการกินและ
สมนุไพร “พอใช้” หมายถึง 
ปลกูไม่ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลงังาน เชน ไม่ฟ.น และไม่ไผ เป็นตน เพ่ือประโยชนต่อระบบนิเวศ
นตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั ในฐานะเป็นองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินท่ีอยู่ใกลชิดกบั
ประชาชนมากท่ีสดุ ได้ตระหนัก 
ถึงหนาท่ีและความรบัผิดชอบในการรวมกนัอนุรกัษ ฟ. นฟ ูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในชมุชน จึงได้จดัทาํโครงการ 
ส่งเสริมการอนุรกัษ ฟ. นฟ ูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชมุชนและในเขต้องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแสนพนั เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประชาชนในชมุชนได้รวมกนัอนุรกัษ ดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชมุชนของ
ตนเอง 
3. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือเป็นการรกัษาประโยชนสาธารณะ สร้างความสามคัคี และสร้างกลุ่มอาสาสมคัรและพิทกัษส่ิง
แวดลอมในชมุชน 
เพ่ิมมากขึน้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ปลกูตนไม่และปลกูปyาชมุชนในเขตพืน้ท่ีรบัผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
จาํนวน xx หมบูาน โดย 
ปลกูพนัธไุม่ประเภทต่างๆ ทัง้ไม่ยืนตน ไม่ประดบั ไม่ผล ไม่ดอก และพืชผกัส่วนครวั รัว้กินได้ เป็น
ตน 
4.2 ดแูล อนุรกัษ ฟ. นฟ ูสภาพแหลงน้ํา คคูลอง ท่ีเส่ือมโทรมในเขตพืน้ท่ีรบัผิดชอบขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
จาํนวน xx หมบูาน และพืน้ท่ีทัง้หมดในเขต้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัโดยบรูณาการ
รวมกนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนต่างๆ 
4.3 ผูเ้ข้ารวมโครงการ ประกอบด้วย คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วน 
ตาํบลแสนพนัพนักงาน/ลกูจาง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั ผูนํ้าชมุชนกลุ่มต่าง ๆ ทัง้ xx หมู
บาน ได้แก้ ประธานชมุชน ประธาน 
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ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๓๓ 
กลุ่มผูส้งูอาย ุประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเดก็และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นตน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
พืน้ท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชมุชนในเขต้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั และแหลงน้ํา ค ู
คลอง ในเขต้องคก์าร 
บริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. วิธีการดาํเนินงาน 
6.1 จดัอบรมผูเ้ข้ารวมโครงการพรอมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการดาํเนินงานตามโครงการ 
(กลุ่มรวมทุก 
ชมุชน) 
6.2 จดัเวทีระดมความคิดเหน็การจดักิจกรรมและการจดัตัง้กลุ่มพิทกัษส่ิงแวดลอมประจาํชมุชน 
(กลุ่มยอยแต่ละ 
ชมุชน) 
6.3 จดัเวทีเส่วนาติดตามผลการดาํเนินงานกลุ่มพิทกัษส่ิงแวดลอมประจาํชมุชน (กลุ่มยอยแต่ละ
ชมุชน) 
6.4 จดักิจกรรมรวมกนัปลกูตนไม่ในชมุชน พฒันา ขดุลอก คคูลอง กาํจดัวชัพืชในแมน้ําคคูลอง ทาํ
ความสะอาดถนน 
และพืน้ท่ีสาธารณะประโยชนต่าง ๆ ในชมุชนและในเขต้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6.5 จดักิจกรรมพฒันา ปรบัปรงุภมิูทศัน และอนุรกัษฟ. นฟทูรพัยากรธรรมชาติในชมุชนให้มี
ความสวยงาม สะอาด 
รมร่ืน นาพกัผอนหยอนใจและเป็นสถานท่ีออกกาํลงักายของประชาชนในชมุชนและชมุชนอ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนทัว่ไป 
6.6 จดักิจกรรมศึกษาดงูานหมบูาน/ชมุชน หรือหน่วยงานท่ีประสบความสาํเรจ็ในการอนุรกัษ
ทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม เพ่ือเป็นกรณีตวัอย่างให้แก้ชมุชนต่างๆ ในเขต้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์



28 
 

เกิดกลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชมุชนเพ่ิมมากขึน้ 
ทรพัยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมในชมุชนมีมากขึน้ 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลกูผกัริมรัว้ 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 
ปัจจบุนัปัญหาเรื่องสขุภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึน้ ซ่ึงเหน็ได้จากสถิติของผูป้yวยท่ีมารบั
บริการรกัษาพยาบาล 
ท่ีโรงพยาบาลมีจาํนวนมากขึน้เรื่อยๆ และอตัราการปyวยจากโรคท่ีไม่ติดต่อเพ่ิมสงูขึน้ 
โรงพยาบาลกต้็องเพ่ิมขนาดของ 
โรงพยาบาลเพ่ือให้รองรบัผูท่ี้มารบับริการ ซ่ึงเป็นภาระท่ีรฐับาลจะต้องเสียงบประมาณในการ
ดาํเนินการเป็นอนัมาก และเป็น 
การแก้ปัญหาท่ีปลายเหตเุน่ืองจากตนเหตขุองปัญหาสขุภาพท่ีสาํคญัมีสาเหตมุาจากการบริโภค
อาหารท่ีไม่ถกูสขุลกัษณ์ะ 
อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผกัผลไม่ท่ีไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผูผ้ลิตใช้สาร
กาํจดัศตัรู้พืชอย่างไม่ถกูวิธี เพ่ือ 
เหตผุลทางการค่าและพาณิชย ทาํให้สารเคมีท่ีเป็นโทษเหลานัน้ ตกอยู่กบัผูบ้ริโภคอย่างยากท่ีจะ
หลีกเล่ียง แนวทางในการ 
ป้องกนัปัญหาท่ีเป็นการแก้ท่ีตนเหตแุบบยัง่ยืน คือการให้สขุศึกษาแก้ประชาชน และการส่งเสริม
การปลกูผกัเพ่ือบริโภคใน 
ครวัเรือน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๓๔ 
การปลกูผกัรบัประทานเองแบบผกัอินทรียกเ็ป็นหนทางหน่ึงท่ีจะชวยให้ผูบ้ริโภคได้รบัสารอาหารท่ี
ดี มีประโยชน 
แต่กระนัน้สาํหรบัประชาชนท่ีไม่เคยปลกูผกัเลยกเ็ป็นปัญหาให้ญในการท่ีจะเร่ิมตนท่ีจะเรียนรู้การ
ปลกูผกัด้วยตนเอง ชมุชน 
บานส่วนพอเพียงตระหนักในปัญหาน้ี จึงได้รวมกนัจดัตัง้โครงการน้ีขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และนวตักรรมในการปลกูผกัอินทรียระหว่างสมาชิกด้วยกนัเอง 
3.2 เพ่ืออนุรกัษพืชผกัถ่ิน พนัธพืุน้เมือง และขยายพนัธพืุชท่ีเป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
3.3 เพ่ือพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก้การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใช้สารเคมี 
ส่งเคราะหใดๆ 
3.4 ลดรายจายในครวัเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 สมาชิกชมุชนบานส่วนพอเพียง 
4.2 ประชาชนทัว่ไป 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
พืน้ท่ีในเขต้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ขัน้เตรียมการ 
- มีการว่างแผนการให้ความรู้ แบง่กลุ่มยอย แบง่หวัขอโครงงาน จดัตัง้ทีมงานท่ีเป็นผูป้ระสาน 
- รวบรวมบลอ็กของสมาชิกท่ีปลกูผกัอินทรียไว้รบัประทานเองเพ่ือสร้างแรงจงูใจ 
- บางกลุ่มยอย แบง่หวัขอโครงงาน จดัตัง้ทีมงานท่ีเป็นผูป้ระสานงาน 
6.2 ขัน้ปฏิบติั 
- รวบรวมบลอ็กของสมาชิก หรือลิงคภายนอกท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัการปลกูและดแูลผกัอินทรีย 
เพ่ือให้ 
สมาชิกท่ีรวมโครงการได้ศึกษากอนลงมือปฏิบติั 
- แจกจายและแลกเปล่ียนพนัธผุกั 
- กระตนุการนําเสนอของผูเ้ข้ารวมโครงการในการแลกเปล่ียน และถ่ายทอดวิทยาการซ่ึงกนัและ
กนั 
- จดัให้มีการนําเสนอผลผลิต่อย่างต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
6.3 ขัน้ประเมินผล 
- การนําเสนอผลงานท่ีกาํลงัเพาะปลกู และ ผลผลิตท่ีสาํเรจ็แล้ว 
- มีการสาํรวจความกาวหนาของโครงการ โดยวดัจากอตัราการปลกูผกัอินทรียเพ่ือการบริโภค 
(จาํนวน 
ครวัเรือน คิดเป็นรอยละ) 
- ปริมาณและคณุภาพของผลผลิตในการเพาะปลกูดีขึน้ 
- ขัน้ปรบัปรงุและพฒันา 
- มีการสรปุปัญหาท่ีได้ จากการดาํเนินการท่ีผานมา โดยดตูวัช้ีวดัจากการประเมินผล และหาแนว
ทางแก้ไข 
รวมกนั 
- ส่งเสริมให้เกิดธนาค่ารพนัธพืุชส่วนครวัสาํหรบัให้บริการสมาชิก 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
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ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๓๕ 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 สมาชิกท่ีรวมโครงการมีความรู้และนวตักรรมในการปลกูผกัอินทรีย 
10.2 สมาชิกสามารถนําความรู้ท่ีได้รบัไปปฏิบติัได้จริง 
10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคณุภาพดี และปลอดสารพิษ 
10.4 ผูเ้ข้ารวมโครงการได้รบัประโยชนจากการปลกูผกับริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
เกิดประโยชนต่อตนเองและเกิดการแบง่ปัน 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชดาํริ 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ ได้ทรงเลง็เหน็สภาพความเป็นอยู่ท่ียากจนของราษฎร พรอมทัง้
ได้พระราชทานแนว 
ทางการดาํเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปว่างแผนปฏิบติังานให้ความชวยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กบัราษฎรผูป้ระสบความทุกข 
ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภมิูภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยเนนให้ผลการดาํเนินงานตกถึงมือ
ราษฎรโดยตรงเป็นเบือ้งแรก 
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกนักเ็ป็นการปพืูน้ฐานไว้สาํหรบั 
“ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” 
ด้วย ดงันัน้ โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริจึงเป็นโครงการท่ีมงุพฒันาราษฎรผูย้ากไรให้มี
ฐานะ ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู่หางไกล ทุรกนัดารและยากจนอย่างแทจริง โดยมีหลกัการสาํคญั
คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ 
หนา เป็นขัน้ต่อนตามลาํดบัความจาํเป็น ประหยดั การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิค
วิชาการสมยัให้มท่ีเหมาะสม 
นอกจากนัน้ ยงัมงุเนนการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชมุชนสามารถวิเคราะหปัญหา และความ
ต้องการของชมุชน สามารถ 
ว่างแผนการผลิตท่ีสอดคลองกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี และความพรอมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมี 
ส่วนรวมของเกษตรกร 
กองทุนสวสัดิการชมุชนตาํบลแสนพนั จึงจดัทาํโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ โดยมีแนวทางตาม 
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ มาประยกุตเ์ผย
แพรให้กบัผูมี้รายได้น้อย ดอย 
โอกาสทางสงัคมและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กบัคนยากจนในตาํบลแสนพนั 
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเหด็ให้กบัคนยากจนในตาํบลแสนพนั 
3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กบัตนเอง 
3.4 สามารถนําเหด็ไปแปรรู้ปเป็นสินค่าต่างๆ 
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผูท่ี้มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตาํบลแสนพนั 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ประชาสมัพนัธโ์ครงการในกลุ่มเป้าหมายรบัทราบ 
6.2 จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการเพาะเหด็ให้กบัผูร้วมโครงการ 
6.3 ศึกษาดงูานในสถานท่ีจริง 
6.4 ฝ กปฏิบติังานอย่างจริงจงั 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
เดือนธนัว่าคม พ.ศ. 25xx – กนัยายน พ.ศ. 25xx 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๓๖ 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผูเ้ข้ารวมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเพาะเหด็ 
10.2 ผูเ้ข้ารวมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการแปรรู้ปเหด็ 
10.3 ผูเ้ข้ารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
10.4 มีรายได้เพ่ิมขึน้ ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๓๗ 
1.3 การสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักแก้เดก็และเยาวชน 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการคณุธรรมสานสายใยครอบครวั 
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2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 
ในสภาวะปัจจบุนัสงัคมมีความเจริญกาวหนาในการพฒันาประเทศด้วยวิทยาการสมยัให้มคนส่วน
ให้ญยึดติดอยู่กบั 
ความสาํเรจ็ทางวตัถกุนัมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วฒันธรรมทอง
ถ่ิน ความจงรกัภกัดีต่อสถาบนั 
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ทาํให้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหน่ึงเป็นปัญหาท่ีต้อง
แก้ไขศีลธรรม คณุธรรม 
และบนพืน้ฐานความกตญั.◌ ูเร่ิมจากสงัคมเลก็ๆ กอนคือสถาบนัครอบครวั หากได้รบัการเรียนรู้ 
อบรม ปลกูจิตสาํนึกในเรือ่ง 
ศีลธรรมคณุธรรมแล้วเยาวชนกจ็ะสามารถเป็นบคุคลท่ีมีคณุภาพ เกง ดี มีประโยชน เม่ือเป็นเชนน้ี
แล้วปัญหาต่างๆ เชน ยาเสพติด 
รกักอนวยัอนัควร ปัญหาต่างๆ กจ็ะลดลง 
ดงันัน้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัได้เลง็เหน็ความสาํคญัจึงได้จดัทาํโครงการคณุธรรม สาน
สายใยครอบครวั 
รวมกบัคณะกรรมการพฒันาการศึกษา โรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั และ
โรงเรียนในเขตตาํบลแสนพนั โดยมี 
วตัถปุระสงค ์เพ่ือสานสายใยครอบครวัระหว่างผูป้กครองกบับตุรหลาน ให้เป็นสถาบนัครอบครวัท่ี
เข้มแขง็ ให้สมาชิกใน 
ครอบครวัมีความรกัใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกนั ตลอดจนสาํนึกดีต่อบพุการี ครอบครวั 
สงัคมและประเทศชาติ ลด 
ภาวะความเส่ียงท่ีเยาวชนจะหนัไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองโทษภยัของยาเสพติด 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ผูเ้ข้ารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝ กปฏิบติัทาํกิจกรรมรวมกนั อนักอให้เกิด
ความสมัพนัธส์ามคัคี 
ในหมคูณะ 
3.2 เพ่ือให้ผูเ้ข้ารวมโครงการได้ฝ กความเอ้ือเฟ. อเผือ่แผ และการรู้จกัแบง่ปันซ่ึงกนัและกนั 
3.3 เพ่ือให้ผูเ้ข้ารวมโครงการมีพฒันาการในด้านรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยู่รวมกนัในสงัคม 
3.4 เพ่ือให้ผูเ้ข้ารวมโครงการมีจิตสาํนึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมี
ส่วนรวม 
3.5 เพ่ือให้ผูเ้ข้ารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสตัย ์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
3.6 เพ่ือให้ผูเ้ข้ารวมโครงการได้สาํนึกดีต่อบพุการี ครอบครวั 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผูป้กครอง นักเรียนระดบัชัน้ ป.6 โรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั โรงเรียนใน
เขตตาํบลแสนพนั 
ครู้ อาจารย คณะผูบ้ริหาร พนักงานส่วนตาํบล ลกูจาง 
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5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
โรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ประชมุผูเ้ก่ียวของกาํหนดจดังาน 
6.2 จดัทาํโครงการเสนอพิจารณาอนุมติั 
6.3 ประสานการจดังานให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้ารวมโครงการ 
6.5 แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงานและประชมุช้ีแจง 
6.6 ดาํเนินการจดัซ้ือจดัจางตามระเบยีบ พรอมทัง้ภาพถ่ายกิจกรรม 
6.7 ดาํเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจดังาน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๓๘ 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั รวมกบัคณะกรรมการ
พฒันาการศึกษาองคก์าร 
บริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผูเ้ข้ารวมโครงการมีพฒันาการทางด้านรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคมและสติปัญญาแก้เดก็ 
10.2 ผูเ้ข้ารวมโครงการมีคณุธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลกัษณ์ะนิสยัอนัพึงประสงค ์ 
10.3 ผูเ้ข้ารวมโครงการมีจิตสาํนึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง 
10.4 ผูเ้ข้ารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสตัย ์สจุริต มีวินัย 
10.5 ผูเ้ข้ารวมโครงการได้รบัความรู้เก่ียวกบัสิทธิของเดก็ตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ 
10.6 เพ่ือให้ผูเ้ข้ารวมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพานองทองธรรมะ 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 
ในสภาวะปัจจบุนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ทาํให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแส 
ค่านิยมโลกตะวนัตก ละท้ิงคาํสัง่สอนในพระพทุธศาสนา เหน็ว่าเป็นส่ิงท่ีงมงาย ไรสาระ ลาสมยั จึง
ดาํเนินชีวิตโดยขาด 
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หลกัธรรมยึดเหน่ียวจิตใจ ท่ีจะทาํให้ชีวิตมีความมัน่คงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตท่ี
เกิดขึน้ได้ จึงมีแนวโนมในการ 
ดาํเนินชีวิตท่ีผิด กอให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆาตวัตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพ่ึงยาเสพติด 
เดก็และเยาวชนคือพลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่ม
คนท่ีมีพลงัอนัสาํคญั 
ท่ีสามารถชวยกนัเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่อการพฒันาประเทศชาติในอนาคต เดก็และ
เยาวชนเป็นวยัท่ีมีความคิด 
สร้างสรรค มีพลงัและศกัยภาพมาก การกระตนุให้เดก็และเยาวชนกลาคิด กลาทาํ กลาแสดงออก
ในส่ิงท่ีดีพฒันาศกัยภาพและ 
พลงัในเชิงสร้างสรรค สร้างให้พวกเข้าตระหนักถึงคณุค่าของตนเองพรอมมีภมิูคมุกนั รู้เทาทนัการ
เปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหย่ือ 
หรือสร้างปัญหาให้กบัสงัคม แต่กลบัจะเป็นผูพ้รอมท่ีจะพฒันาตนเองให้เป็นทรพัยากรอนั
ทรงคณุค่า เป็นพลงัขบัเคล่ือนการ 
พฒันาประเทศชาติเพ่ือความเจริญกาวหนาและมัน่คงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ
ศีลธรรมควบคกูนัไป เพ่ือให้เยาวชน 
มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดาํเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 
โครงการอบรม “พานองทองธรรมะ” เป็นโครงการท่ีชวยพฒันาเยาวชนโดยการพฒันาจิตใจและ
ปลกูฝ0งจริยธรรม 
คณุธรรม และศีลธรรม ตามหลกัพระพทุธศาสนาอนัเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ให้มีทกัษะใน
การดาํเนินชีวิต “เกง ดี และ 
มีความสขุ” เพ่ือให้เดก็และเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลกัคาํสอนท่ีรบัไปประยกุตใ์ช้ชีวิตประจาํวนั คือ
การพฒันากาย โดยการ 
แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพทุธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การพฒันาศีล โดยการอยู่รวม
กบัครอบครวัและบคุคลใน 
สงัคม ด้วยความเกือ้กลูและประกอบอาชีพท่ีสจุริต การพฒันาจิต ให้เป็นจิตท่ีสมบรูณทัง้คณุภาพ
จิต พลงัจิตและสขุภาพจิต 
และสดุทายการพฒันาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เทาทนัทางเจริญทางเส่ือมปัจจยัท่ีเก่ียว
ของ รู้วิธีการป้องกนั 
รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภมิูต้านทานให้กบัตนเองด้วยคณุธรรม ให้เป็นผูมี้ชีวิต่อยู่อย่างรู้เทาทนัโลก 
นําพาชีวิตสู่ความสาํเรจ็เพ่ือ 
เกือ้กลูตนเองและประเทศชาติในท่ีสดุ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ผูเ้ข้ารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝ กปฏิบติัทาํกิจกรรมรวมกนัอนักอให้เกิด
ความสมัพนัธส์ามคัคีใน 
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หมคูณะ 
3.2 เพ่ือให้ผูเ้ข้ารวมโครงการได้ฝ กความเอ้ือเฟ. อเผือ่แผ และการรู้จกัแบง่ปันซ่ึงกนัและกนั 
3.3 เพ่ือให้ผูเ้ข้ารวมโครงการมีพฒันาการในด้านรางกาย จิตใจ อารมณและการอยู่รวมกนัในสงัคม 
3.4 เพ่ือให้ผูเ้ข้ารวมโครงการมีจิตสาํนึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมี
ส่วนรวม 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๓๙ 
3.5 เพ่ือให้ผูเ้ข้ารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสตัย ์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เดก็นักเรียนและเยาวชนตาํบลแสนพนั 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ประชมุผูเ้ก่ียวของกาํหนดจดังาน 
6.2 จดัทาํโครงการเสนอพิจารณาอนุมติั 
6.3 ประสานการจดังานให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้ารวมโครงการ 
6.5 แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงานและประชมุช้ีแจง 
6.6 ดาํเนินการจดัซ้ือจดัจางตามระเบยีบพรอมทัง้ภาพถ่ายกิจกรรม 
6.7 ดาํเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจดังาน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ระหว่างเดือนมิถนุายน พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผูเ้ข้ารวมโครงการมีพฒันาการทางด้านรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคมและสติปัญญาแก้เดก็ 
10.2 ผูเ้ข้ารวมโครงการมีจิตสาํนึกตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
10.3 ผูเ้ข้ารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสตัย ์สจุริต มีวินัย 
10.4 ผูเ้ข้ารวมโครงการได้รบัความรู้เก่ียวกบัสิทธิของเดก็ตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเข้าค่ายพทุธบตุร 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 
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การเปล่ียนแปลงในโลกท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเรว็ ทาํให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก
ตะวนัตก ละท้ิง 
คาํสัง่สอนในพระพทุธศาสนา เหน็ว่าเป็นส่ิงงมงาย ไรสาระ ลาสมยั จึงดาํเนินชีวิตโดยขาด
หลกัธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะทาํให้ 
ชีวิตมีความมัน่คงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตท่ีเกิดขึน้ได้ จึงมีแนวโนมในการดาํเนิน
ชีวิตท่ีผิด กอให้เกิดความเครียด 
จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆาตวัตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงพายาเสพติด เดก็และเยาวชนคือ
พลงัสาํคญัในการพฒันา 
ประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลงัอนัสาํคญัท่ีสามารถชวยกนั
เสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน 
ต่อการพฒันาประเทศชาติในอนาคต เดก็และเยาวชนเป็นวยัท่ีมีความคิดสร้างสรรค มีพลงัและ
ศกัยภาพมาก การกระตนุให้เดก็ 
และเยาวชน กลาคิด กลาทาํ กลาแสดงออกในส่ิงท่ีดีพฒันาศกัยภาพและพลงัในเชิงสร้างสรรค และ
ส่งเสริมให้เป็นคนท่ีมี 
คณุธรรม มีความซ่ือสตัยส์จุริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดาํเนินชีวิต จะชวยสร้าง
ให้พวกเข้าตระหนักถึง 
คณุค่าของตนเองพรอมมีภมิูคมุกนั รู้เทาทนัการเปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหย่ือหรือสร้างปัญหา
ให้กบัสงัคม แต่กลบัจะเป็นผู ้
พรอมท่ีจะพฒันาตนเองให้เป็นทรพัยากรอนัทรงคณุค่า เป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศชาติ 
เพ่ือความเจริญกาวหนาและ 
มัน่คงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคกูนัไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่านิยมในการ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๔๐ 
ดาํเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใตบงัคบัแห่งกฎหมายองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนาท่ีต้องทาํในเข
ต้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ประกอบกบัพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขัน้ต่อน
การกระจายอาํนาจและ 
หนาท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน ตาม
มาตรา 16 ขอ 11 การ 
บาํรงุรกัษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภมิูปัญญาทองถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทองถ่ิน 
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั จึงได้จดัทาํโครงการ “เข้า
ค่ายพทุธบตุร 
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โรงเรียนxxx” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีชวยพฒันาเยาวชน โดยการพฒันาและปลกูฝ0งจิตสาํนึกจริยธรรม 
คณุธรรม และศีลธรรม 
ตามหลกัพระพทุธศาสนาอนัเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดีให้มีทกัษะในการดาํเนินชีวิต เพ่ือให้
เดก็และเยาวชนนําธรรมะนํา 
หลกัคาํสอน ท่ีได้รบัไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจาํวนั 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้เดก็และเยาวชนเข้าใจหลกัธรรมคาํสอนในพระพทุธศาสนา ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต
และนําหลกัธรรม 
ไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั 
3.2 เพ่ือให้เดก็และเยาวชนประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดีตามหลกัไตรสิกขา คือเป็นผูมี้ศีล สมาธิ 
ปัญญา เป็น 
แบบอย่างท่ีดีในสงัคม 
3.3 เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตตามหลกัธรรมคาํสอนทางศาสนาให้อยู่รวมกนัอย่างส่งบสขุและ
เหมาะสม 
3.4 เพ่ือปลกูฝ0งค่านิยมและพฒันาจิตสาํนึกท่ีดีงาม มีคณุธรรม มีความซ่ือสตัย ์สจุริต มีความ
รบัผิดชอบ ต่อตนเอง 
และสงัคม และประเทศชาติบานเมือง 
4. เป้าหมาย 
เดก็นักเรียนโรงเรียนxxx จาํนวน xx คน 
5. สถานท่ีดาํเนินการ 
โรงเรียนxxx อาํเภอxxx จงัหวดัxxx 
6. ระยะเวลาดาํเนินการ 
วนัท่ี x – xx เดือนxxx 25xx 
7. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั รวมกบัโรงเรียนxxx 
8. วิธีดาํเนินการ 
1. ประชมุปรึกษาหารือ/กาํหนดแนวทางในการดาํเนินการ 
2. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวของ 
3. ประชาสมัพนัธโ์ครงการให้กบัหมบูาน ในเขตพืน้ท่ีได้รบัทราบ 
4. ดาํเนินการจดักิจกรรม 
5. สรปุผลการดาํเนินการตามโครงการเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบติัในปีต่อไป 
9. งบประมาณ 
xxxx บาท 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
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1. นักเรียนเข้าใจหลกัธรรมคาํสอนในพระพทุธศาสนา ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตและนํา
หลกัธรรมไปปฏิบติัใน 
ชีวิตประจาํวนั 
2. นักเรียนประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดีตามหลกัไตรสิกขา คือเป็นผูมี้ศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
แบบอย่างท่ีดีในสงัคม 
3. พฒันาคณุภาพชีวิตตามหลกัธรรมคาํสอนทางศาสนาให้อยู่รวมกนัอย่างส่งบสขุและเหมาะสม 
4. ปลกูฝ0งค่านิยม มีจิตสาํนึกท่ีดี มีคณุธรรม มีความซ่ือสตัยส์จุริตมีความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครวั และสงัคม 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๔๑ 
ตวัอย่างท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ : การประกวดคาํขวญัต่อต้านการทุจริต 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 
ปัญหาการทุจริตคอรรปัชัน่เป็นปัญหาท่ีทาํลายสงัคมอย่างรนุแรงและฝ0งรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะ
ทอนวิกฤตการณด้าน 
คณุธรรมจริยธรรมของคนในสงัคม ซ่ึงการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ยืนนัน้คนในสงัคมต้องมี
ค่านิยมในการรกัความดีและรู้สึก 
ไม่ยอมรบัพฤติกรรมทุจริตคอรรปัชัน่และการโกงทุกรู้ปแบบ ซ่ึงการสร้างค่านิยมท่ีถกูต้องน้ีจะเป็น
รากฐานสาํคญัเพ่ือทาํให้ทุกคน 
เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพ 
ปัจจบุนัประชาชนจาํนวนไม่น้อยเหน็ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรรปัชัน่เป็นเรื่องท่ียอมรบัได้หาก
ตนเองได้รบั 
ผลประโยชนด้วย สะทอนให้เหน็ว่าเดก็ เยาวชนไทยขาดการปลกูฝ0งด้านคณุธรรม จริยธรรม 
อย่างยัง่ยืน หากปลอยให้ค่านิยมท่ี 
ไม่ถกูต้องเชนน้ีเกิดขึน้ต่อไป ความลมเหลวของคณุธรรมจริยธรรมจะเกิดขึน้กบัสงัคมไทยและ
ส่งผลเสียต่อสงัคมในด้านอ่ืนๆ 
ตามมาอีกมากมาย 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ จึงได้จดักิจกรรมการประกวดคาํขวญั
ต่อต้านการทุจริตขึน้ 
ทัง้น้ีเพ่ือกระตนุให้เดก็และเยาวชนต่ืนตวัเหน็ความสาํคญัหนัมาสนใจปัญหาท่ีเกิดขึน้และพรอมท่ี
จะเป็นกาํลงัสาํคญัในการ 
ต่อต้านการทุจริตคอรรปัชัน่และการโกงทุกรู้ปแบบ และเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทุจริตท่ี
ได้ผลท่ีสดุ ตามพระราชบญัญติั 
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พทุธศกัราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 6 ) พ.ศ. 
2552 มาตรา 66 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจหนาท่ีในการพฒันาตาํบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรม และมาตรา 67 ภายใต 
บงัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนาท่ีต้องทาํในเขต้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรม และ (6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพิ้การ พระราชบญัญติั
กาํหนดแผนและขัน้ต่อน 
กระจายอาํนาจให้แก้องคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพทัยา และ
องคก์ารบริหารส่วน 
ตาํบล มีอาํนาจและหนาท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทอง
ถ่ินของตนเอง ดงัน้ี (9) 
จดัการศึกษา (10) การสงัคมส่งเคราะหและการพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผูด้อย
โอกาส และพระราชบญัญติั 
การศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ี
ต้องการพฒันาคนไทยให้เป็น 
คนท่ีสมบรูณทัง้ด้านรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคมและสติปัญญา ความรู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม
ในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ 
รวมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสขุ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสาํนึกด้านจริยธรรมและคณุธรรมให้เดก็และเยาวชน ไม่ยอมรบัพฤติกรรม
ทุจริตคอรรปัชัน่ 
และการโกงทุกรู้ปแบบ 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมท่ีถกูต้องให้กบัเดก็และเยาวชน และให้เกิดจิตสาํนึกท่ีจะยึดมัน่ในการทาํ
ความดี มีความ 
ซ่ือสตัยส์จุริต 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เดก็ และเยาวชนได้ฝ กฝนทกัษะในการเขียนคาํขวญัอย่างสร้างสรรคมีคณุค่า
ในทางภาษาท่ีส่ือถึง 
การต่อต้านการทุจริต 
3.4 เพ่ือให้เดก็และเยาวชน รู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน และสร้างสรรค 
4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เดก็ และเยาวชน ในเขตพืน้ท่ีตาํบลแสนพนั 
เชิงคณุภาพ 
เดก็และเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ต่ืนตวัเหน็ความสาํคญั หนัมาสนใจปัญหาการทุจริต
คอรรปัชัน่ท่ีเกิดขึน้และ 
พรอมท่ีจะเป็นกาํลงัสาํคญัในการต่อต้านการทุจริตคอรรปัชัน่และการโกงทุกรู้ปแบบ 
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5. กิจกรรมและขัน้ต่อนการดาํเนินงาน 
5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
5.2 แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินการประกวด 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๔๒ 
5.3 ประชาสมัพนัธใ์ห้เดก็ และเยาวชนส่งคาํขวญัเข้าประกวด 
5.4 ตดัสินการประกวดตามหลกัเกณฑท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนักาํหนด 
5.5 ทาํพิธีมอบรางวลั ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxx บาท 
8. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สงักดัสาํนักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสน
พนั 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
10.1 เดก็และเยาวชนมีคณุธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรบัพฤติกรรมทุจริตคอรรปัชัน่และการโกงทุกรูป้
แบบ 
10.2 เดก็และเยาวชนมีค่านิยมท่ีถกูต้อง มีจิตสาํนึกท่ีจะยึดมัน่ในการทาํความดี มีความซ่ือสตัย์
สจุริต 
10.3 เดก็และเยาวชนได้ฝ กฝนทกัษะในการเขียนคาํขวญัอย่างสร้างสรรคมีคณุค่าในทางภาษาท่ี
ส่ือถึงการต่อต้าน 
การทุจริต 
10.4 เดก็และเยาวชนรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน และสรา้งสรรค 
ตวัอย่างท่ี 5 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภมิูคมุกนัทางสงัคมให้เดก็และเยาวชนตาํบลแสนพนั (กิจกรรม “โต
ไปไม่โกง”) 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 
ในปัจจบุนัการทุจริตคอรรปัชัน่เป็นปัญหาท่ีทาํลายสงัคมอย่างรนุแรงและฝ0งรากลึก เป็นปัญหาท่ี
สะทอนวิกฤตการณ 
ด้านคณุธรรมจริยธรรมของคนในสงัคม ซ่ึงการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ยืนนัน้คนในสงัคมต้องมี
ค่านิยมในการรกัความดีและ 
รู้สึกไม่ยอมรบัพฤติกรรมทุจริตคอรรปัชัน่และการโกงทุกรู้ปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และ
เยาวชน ตามพระราชบญัญติัสภา 
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ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พทุธศกัราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 
มาตรา 66 องคก์าร 
บริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจหนาท่ีในการพฒันาตาํบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และ
มาตรา 67 ภายใตบงัคบั 
แห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนาท่ีต้องทาํในเขต้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรม และ (6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพิ้การ พระราชบญัญติั
กาํหนดแผนและขัน้ต่อน 
กระจายอาํนาจให้แก้องคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพทัยา และ
องคก์ารบริหารส่วน 
ตาํบล มีอาํนาจและหนาท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทอง
ถ่ินของตนเอง ดงัน้ี (9) 
จดัการศึกษา (10) การสงัคมส่งเคราะหและการพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผูด้อย
โอกาส และพระราชบญัญติั 
การศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ี
ต้องการพฒันาคนไทยให้เป็น 
คนท่ีสมบรูณทัง้ด้านรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคมและสติปัญญา ความรู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม
ในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ 
รวมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสขุ และมาตรา 25 กาํหนดให้รฐัต้องส่งเสริมการดาํเนินงานและจดัตัง้
แหลงเรียนรูต้ลอดชีวิตทกุ 
รู้ปแบบ นัน้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัพิจารณาเหน็ความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว จึงได้จดัโครงการ
สร้างภมิูคมุกนัทางสงัคม 
ให้เดก็และเยาวชนตาํบลแสนพนั (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึน้ เพ่ือเป็นการสร้างภมิูคมุกนัและ
ค่านิยมท่ีถกูต้องซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ี 
สาํคญั ท่ีทาํให้เดก็และเยาวชนเติบโตขึน้เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพ และเป็นการป้องกนัแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอรรปัชัน่ท่ีได้ผลท่ีสดุ 
โดยการปลกูฝ0งจิตสาํนึกให้เดก็และเยาวชนรกัความถกูต้อง มีความซ่ือสตัยส์จุริต การยึดมัน่ใน
ความสตัยจ์ริงรู้จกัแยกแยะถกูผิด 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๔๓ 
ปฏิบติัต่อตนเองและผูอ่ื้นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสาํนึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และ
คาํนึงถึงสงัคมส่วนรวม 
มีความรบัผิดชอบต่อตวัเองในการกระทาํใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนส่วนตนเพ่ือรกัษา
ประโยชนส่วนรวม 
3. วตัถปุระสงค ์ 
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3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลกูฝ0งให้เดก็และเยาวชนเป็นคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสตัย ์
สจุริต 
3.2 เพ่ือสร้างภมิูคมุกนัทางสงัคมให้เดก็และเยาวชน ไม่ยอมรบัพฤติกรรมทจุริตคอรรปัชัน่และการ
โกงทุกรู้ปแบบ 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เดก็และเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนส่วนตน เพ่ือ
รกัษาประโยชน 
ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เดก็และเยาวชนตาํบลแสนพนั จาํนวน xxx คน 
เชิงคณุภาพ 
เดก็และเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถกู ผิด ชัว่ ดี สามารถนําความรู้ประสบกา
รณท่ีได้รบัมาปรบัใช้ 
กบัตนเอง และสงัคมส่วนรวมได้อย่างมีความสขุ 
5. กิจกรรมและขัน้ต่อนการดาํเนินงาน 
5.1 จดัทาํโครงการเพ่ือขออนุมติั 
5.2 แต่งตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ดาํเนินการตามโครงการ 
5.4 สรปุผลการดาํเนินการตามโครงการ 
6. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxx บาท 
8. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
10.1 เดก็และเยาวชนได้รบัการปลกูฝ0งให้เป็นคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสตัย ์สจุริต 
10.2 เดก็และเยาวชนมีภมิูคมุกนัทางสงัคม ไม่ยอมรบัพฤติกรรมทุจริตคอรรปัชัน่และการโกงทุกรูป้
แบบ 
10.3 เดก็และเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนส่วนตน เพ่ือรกัษาประโยชน
ส่วนรวม 
ตวัอย่างท่ี 6 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภมิูคมุกนัทางสงัคมให้เดก็และเยาวชนตาํบลแสนพนั 
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(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 
เน่ืองจากปัจจบุนัเดก็และเยาวชนไทยได้รบัผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ท่ีทาํให้เกิดปัญหาเชน 
ผลกระทบด้าน 
เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เดก็และเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ เดก็และเยาวชน
ไทยไม่เหน็ความสาํคญัของ 
การศึกษา สนใจแต่วตัถนิุยม ไม่รู้จกัการประมาณตน ซ่ึงกอให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดงันัน้
จึงควรทาํให้เดก็และเยาวชน 
รู้จกัความพอเพียง ปลกูฝ0งอบรม บมเพาะให้เดก็และเยาวชนมีความสมดลุทางเศรษฐกิจ สงัคม สิง
แวดลอม และวฒันธรรม 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๔๔ 
โดยนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เดก็และเยาวชนรู้จกัการใช้ชีวิตได้
อย่างสมดลุ ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง เหน็คณุค่าของทรพัยากรต่างๆ รู้จกัอยู่รวมกบัผูอ่ื้น รู้จกัเอ้ือเฟ. อเผือ่แผและ
แบง่ปัน มีจิตสาํนึกรกัษ 
ส่ิงแวดลอม และเหน็คณุค่าของวฒันธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ทามกลางการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั พิจารณาเหน็ความสาํคญัของเดก็และเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคต
ของชาติ จึงได้จดัโครงการ 
สร้างภมิูคมุกนัทางสงัคมให้เดก็และเยาวชนตาํบลแสนพนั (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ขึน้ เพ่ือปลกูฝ0ง 
แนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กบัเดก็และเยาวชน เป็นการสร้างภมิูคมุกนัทางสงัคมให้เดก็
และเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้ 
อย่างสมดลุ ทามกลางการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ และเหน็คณุค่าของทรพัยากรต่างๆ รู้จกัอยู่
รวมกบัผูอ่ื้น รู้จกั 
เอ้ือเฟ. อเผือ่แผและแบง่ปัน มีจิตสาํ นึกรกัษส่ิงแวดลอม และเหน็คณุค่าของวฒันธรรม ค่านิยม
ความเป็นไทย 
ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พทุธศกัราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 6 ) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจหนาท่ีในการพฒันาตาํบลทัง้ในด้าน
เศรษฐกิจ สงัคมและ 
วฒันธรรม และมาตรา 67 ภายใตบงัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนาท่ีต้องทาํใน
เขต้องคก์ารบริหารส่วน 
ตาํบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และ (6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน 
ผูส้งูอาย ุและผูพิ้การ 
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พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขัน้ต่อนกระจายอาํนาจให้แก้องคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล 
เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจและหนาท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของ 
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดงัน้ี (9) จดัการศึกษา (10) การสงัคมส่งเคราะหและการพฒันา
คณุภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา 
และผูด้อยโอกาส และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ท่ีต้องการพฒันาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบรูณทัง้ด้านรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคณุธรรม 
และจริยธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่รวมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสขุ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลกูฝ0งให้เดก็และเยาวชนนําแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
ได้ 
3.2 เพ่ือสร้างภมิูคมุกนัทางสงัคมให้เดก็และเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดลุ ทามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ 
ท่ีเกิดขึน้ 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เดก็และเยาวชนเหน็คณุค่าของทรพัยากรต่างๆ รู้จกัเอ้ือเฟ. อเผือ่แผและ
แบง่ปัน และรู้จกัอยู่ 
รวมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสขุ 
4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เดก็และเยาวชนตาํบลแสนพนั จาํนวน xxx คน 
เชิงคณุภาพ 
เดก็และเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จกัการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เหน็คณุค่า 
ของทรพัยากรต่างๆ รู้จกัเอ้ือเฟ. อเผือ่แผ แบง่ปัน และรู้จกัอยู่รวมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสขุ 
5. กิจกรรมและขัน้ต่อนการดาํเนินงาน 
5.1 จดัทาํโครงการเพ่ือขออนุมติั 
5.2 แต่งตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ดาํเนินการตามโครงการ 
5.4 สรปุผลการดาํเนินการตามโครงการ 
6. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
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7. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxx บาท 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๔๕ 
8. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
10.1 เดก็และเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนัได้ 
10.2 เดก็และเยาวชนมีภมิูคมุกนัทางสงัคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดลุทามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ 
ได้ 
10.3 เดก็และเยาวชนเหน็คณุค่าของทรพัยากรต่างๆ รู้จกัเอ้ือเฟ. อเผือ่แผและแบง่ปัน และรู้จกั
อยู่รวมกบัผูอ่ื้นได้ 
อย่างมีความสขุ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๔๖ 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกนัการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร 
ตวัอย่าง 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจาํนงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน” 
2. หลกัการและเหตผุล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดัทาํยทุธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
3 ฉบบั ปัจจบุนั 
ท่ีใช้อยู่เป็นฉบบัท่ี 3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมงุสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคณุธรรมจริยธรรม 
เป็นสงัคมมิติให้มท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรู้ปแบบ โดยได้รบัความรวมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรฐั 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทกัษรกัษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศกัด์ิศรีและเกียรติภมิูในด้าน 
ความโปรงใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาํหนดวิสยัทศัน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้
ชาติต้านทจุริต” มีเป้าหมาย 
หลกัเพ่ือให้ประเทศไทยได้รบัการประเมินดชันีการรบัรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่ารอยละ 
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50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดบัคะแนนจะสงูขึน้ได้นัน้ การบริหารงานภาครฐัต้องมีระดบัธรรมาภิ
บาลท่ีสงูขึน้ เจ้าหนาท่ี 
ของรฐัและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแต่กต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั ไม่ใช้ตาํแหนงหนาท่ีในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ 
กาํหนดยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานออกเป็น 6 ยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 
ยทุธศาสตรท่ี์ 1 สร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สกดักัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 
ยทุธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรกุ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ปฏิรู้ปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยทุธศาสตรท่ี์ 6 ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคก์รปกครองส่วนทองถ่ินเป็นหน่วยงานของรฐัภายใตโครงสร้างการจดัระเบียบบริหารราชการ
ตามหลกัการ 
กระจายอาํนาจการปกครอง ท่ีมงุเนนการกระจายอาํนาจจากส่วนกลางลงสู่ทองถ่ินและเป็นกลไก
หน่ึงในการส่งเสริมการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของ 
ประชาชนในทองถ่ิน การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินให้เกิดความยัง่ยืนรฐัจะต้องให้ความ
เป็นอิสระแก้องคก์รปกครอง 
ส่วนทองถ่ินโดยยึดหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และ
ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วน 
ทองถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํบริการสาธารณะ รวมทัง้มีส่วนรวมในการตดัสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดบัพืน้ท่ี ส่วนการ 
กาํกบัดแูลองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินจะทาํได้เทาท่ีจาํเป็นตามกรอบกฎหมายกาํหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคมุครอง 
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
ทัง้น้ี ต้องยอมรบัว่าปัญหาการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินเป็นเรือ่งท่ีมีคาํครหา ท่ีได้สร้าง
ความขมข่ืนใจให้แก้ 
คนทาํงานในองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินมาเป็นเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจาํนวนขององคก์ร
ปกครองส่วนทองถ่ินประกอบ 
กบัมีปัจจยันานัปการท่ีคอยยัว่ยวนใจ บัน่ทอนความมีคณุธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัยส์จุริต ของ
คนทาํงานราชการส่วนทองถ่ินส่วน 
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากนัไปแล้ว เร่ืองในทาํนองเดียวกนัน้ีกส็ามารถเกิดขึน้กบัคนทาํงานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนได้ 
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เชนเดียวกนั เพียงแต่คนทาํงานในองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินมีจาํนวนมาก และมากกว่า
คนทาํงานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี 
โอกาสหรือความเป็นไปได้สงูท่ีคนทาํงานในทองถ่ิน อาจต้องถกูครหาในเรื่องการใช้อาํนาจหนาท่ี
โดยมิชอบมากกว่า แมว่า 
โอกาสหรือชองทางท่ีคนทาํงานในทองถ่ินจะใช้อาํนาจให้ออกนอกลนูอกทาง จะมีได้ไม่มากเทากบั
ท่ีคนทาํงานในหน่วยงาน 
ราชการอ่ืน และมลูค่าของคว่์ามเสียหายของรฐั ท่ีคนทาํงานในองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินได้กอให้
เกิดขึน้กอ็าจเป็นแคเศษผง 
ธลีุของคว่์ามเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 
ดงันัน้ จึงมีความจาํเป็นท่ีผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินต้องแสดงเจตจาํนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการ 
ทุจริต่อย่างเหน็ชดัเป็นรูป้ธรรม ด้วยการจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ส่งเสริมให้องคก์ร
ปกครองส่วนทองถ่ิน 
บริหารงานด้วยความโปรงใส มีความเข้มแขง็ในการบริหารราชการตามหลกัการบริหารกิจการบาน
เมืองท่ีดีหรือหลกัธรรมาภิบาล 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๔๗ 
บงัเกิดประโยชนสขุแก้ประชาชน และยกระดบัมาตรฐานในการป้องกนัการทุจริตขององคก์รตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลมุพืน้ท่ี 
ทัว่ประเทศต่อไป 
3. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือแสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน
ด้วยการจดัทาํแผน 
ป้องกนัการทุจริตในองคก์รท่ีบริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจาํนงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบบั 
4.2 มีการประกาศเจตจาํนงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครัง้ 
4.2 แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 4 ปี 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอง
ถ่ิน 
6.2 ประชมุหน่วยงาน/บคุคลท่ีเก่ียวของ 
6.3 จดัตัง้คณะทาํงานการจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 
6.4 ประชมุคณะทาํงานจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 
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6.5 จดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 
6.7 ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดาํเนินงาน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
สาํนักปลดัองคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 
10. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจาํนงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบบั 
- มีการประกาศเจตจาํนงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครัง้ 
- มีแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 4 ปี จาํนวน 1 ฉบบั 
10.2 ผลลพัธ ์
- การบริหารราชการขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถป้องกนัการทุจริตของ
บคุลากร 
องคก์รปกครองส่วนทองถ่ินได้ 
- ลดขอรองเรียนการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๔๘ 
2.2 มาตรการสร้างความโปรงใสในการปฏิบติัราชการ 
2.2.1 สร้างความโปรงใสในการบริหารงานบคุคลให้เป็นไปตามหลกัคณุธรรม ทัง้ในเรื่องการ 
บรรจแุต่งตัง้ โยกยาย โอน เล่ือนตาํแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปรงใสในการบริหารงานบคุคล (ถือปฏิบติัตามระเบียบ) 
2. หลกัการและเหตผุล 
พนักงานเทศบาล ลกูจางประจาํ และพนักงานจางของเทศบาลxxx เป็นบคุลากรท่ีมีความสาํคญัต่อ
องคก์ร โดยการ 
ขบัเคล่ือนการพฒันางานของเทศบาลให้มีศกัยภาพ โดยมงุผลสมัฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชนต่อ
องคก์ร และประชาชน 
การพฒันางานขององคก์รจะบรรลผุลได้ต้องเร่ิมมาจากบคุลากรผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัใน
การพฒันางานให้มีคณุภาพ 
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จะต้องมีมาตรฐานในการทาํงานท่ีเป็นรู้ปธรรมชดัเจน และมีมาตรการในการทาํงานท่ีโปรงใส 
สามารถตรวจสอบการทาํงานได้ 
ด้านการพฒันาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปรง
ใส และการให้บริการท่ีเป็น 
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแทจริงต่อไป 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกาํหนดให้การ
ปฏิบติังานตามอาํนาจ 
หนาท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชนสขุของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี และคาํนึงถึงการมีส่วนรวม 
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการ และการเป ดเผยขอมลูขาวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑและ 
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกาํหนดให้การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
นัน้ ต้องกอให้เกิด 
ประโยชนสขุของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั มีประสิทธิภาพเกิดความคมุค่าในเชิง
ภารกิจของรฐั ประกอบกบั 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดัxxx เร่ือง หลกัเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกบัการ
บริหารงานบคุคลของเทศบาล 
ลงวนัท่ี xx เดือนxxx 25xx และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดัxxx เร่ือง มาตรฐาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัจริยธรรม 
ของพนักงานเทศบาล ลกูจางประจาํ และพนักงานจาง ลงวนัท่ี xx เดือนxxx 25xx 
ดงันัน้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพฒันาคณุภาพการบริหารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลกัคณุธรรม 
จริยธรรมในการทาํงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทาํงานได้ จึงได้จดัให้มีมาตรการสร้าง
ความโปรงใสในการบริหารงาน 
บคุคลขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือกาํหนดมาตรการด้านความโปรงใสในการบริหารบคุคลของเทศบาล 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบติังานบคุลากรมีรู้ปแบบ ขัน้ต่อนการปฏิบติังานท่ีถกูต้อง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกนัการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบติังานด้านบริหารงาน
บคุคล 
3.4 เพ่ือปรบัปรงุกลไกการปฏิบติัราชการด้านบริหารงานบคุคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คน
ดี คนเกงเข้ามา 
ทาํงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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จดัทาํมาตรการด้านการบริหารบคุคลของเทศบาล จาํนวน 1 มาตรการ 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนักงานเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 กาํหนดหลกัเกณฑ การบริหารงานบคุคลในเรื่องการบรรจ ุแต่งตัง้ โยกยาย โอนเล่ือนตาํแหนง/
เงินเดือน ตาม 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดัxxx เร่ือง หลกัเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกบัการ
บริหารงานบคุคลของเทศบาล 
พ.ศ. 25xx 
6.2 นําหลกัเกณฑการบริหารงานบคุคลมากาํหนดเป็นมาตรการในการปฏิบติังานบคุคล 
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบคุคล 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๔๙ 
6.4 ดาํเนินการบริหารงานบคุคลตามหลกัธรรมาภิบาล 
6.5 สรปุผลการดาํเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
สาํนักปลดัเทศบาล 
10. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการดาํเนินงานด้านบริหารงานบคุคลของเทศบาลจาํนวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหนาท่ีงานบริหารงานบคุคลสามารถปฏิบติังานเป็นไปตามาตรฐานและหลกัธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลพัธ ์
- ลดขอรองเรียนในการดาํเนินการด้านบริหารงานบคุคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
- บคุลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบคุคลไมต่ํา่กว่าระดบั 
3 
- การบริหารงานบคุคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถป้องกนัการทุจริตของเจ้าหนาท่ีได้ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกคาํสัง่มอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหวัหนาส่วนราชการ 
2. หลกัการและเหตผุล 
เทศบาลxxx เป็นหน่วยงานบริหารราชการองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินรู้ปแบบหน่ึงท่ีมีอาํนาจหนาท่ี
ในการจดัทาํ 
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บริการสาธารณะให้แก้ประชาชนในทองถ่ิน ตามอาํนาจหนาท่ีของเทศบาล ทัง้ท่ีเป็นหนาท่ีตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ. 2496 หนาท่ีตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขัน้ต่อนการกระจายอาํนาจให้แก้องคก์ร
ปกครองส่วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกาํหนดให้เทศบาลมีหนาท่ีต้องทาํอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก้ประชาชน ผูม้ารบั 
บริการติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนัน้ มกัจะประสบปัญหาด้านการอาํนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ 
เน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กบัฝ่ายผูบ้ริหาร ไม่มีการกระจายอาํนาจ หรือมอบหมาย
อาํนาจหนาท่ีในการสัง่การ 
อนุมติั อนุญาต ไปยงัหวัหนาหน่วยงาน ระดบัสาํนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นอปุสรรคอย่างย่ิง
ต่อการให้บริการ ทาํให้การ 
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไม่ได้รบัความสะดวกอนัอาจเป็นสาเหตหุน่ึงของการกระทาํการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบติัราชการของเจ้าหนาท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครฐัเส่ือมประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกาํหนดให้การ
ปฏิบติังานตามอาํนาจ 
หนาท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชนสขุประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่า 
ด้วยหลกัเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ี
กาํหนดให้การบริหารราชการ 
เพ่ือให้เกิดประโยชนสขุของประชาชนและเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั ไม่มีขัน้ต่อนการ
ปฏิบติังานเกินความจาํเป็น 
ประชาชนได้รบัการอาํนวยความสะดวกและได้รบัการต่อบสนองคว่์ามต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คมุค่า ตาม 
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกาํหนดให้นายกเทศมนตรี มีอาํนาจหนาท่ี
ในการสัง่ อนุญาต และ 
อนุมติั เก่ียวกบัราชการของเทศบาล มาตรา 48 สตัตรส กาํหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคมุและ
รบัผิดชอบในการบริหาร 
กิจการของเทศบาล และเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานเทศบาล และลกูจางของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมี 
อาํ นาจมอบหมายการปฏิบติัราชการให้แก้รองนายกเทศมนตรีท่ีได้รบัแต่งตัง้ในการสัง่หรือการ
ปฏิบติัราชการของ 
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกนูวีสติ กาํหนดให้ปลดัเทศบาลเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงาน
เทศบาล และลกูจางเทศบาลรอง 
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จากนายกเทศมนตรี และรบัผิดชอบควบคมุดแูลราชการประจาํของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และอาํนาจหนาท่ีอ่ืน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๕๐ 
ตามท่ีมีกฎหมาย กาํหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกบัประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดั 
xxx เร่ือง หลกัเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกบัการบิหารงานบคุคลของเทศบาลจงัหวดัxxx 
ดงันัน้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ต่อบสนองคว่์าม
ต้องการของ 
ประชาชน ลดขัน้ต่อนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขัน้ต่อนท่ีมีความยงุยาก จึงจาํเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอาํนาจ 
หนาท่ีของเทศบาลขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเป็นการลดขัน้ต่อนการให้บริการประชาชนให้ได้รบัความสะดวก รวดเรว็ เป็นธรรมต่อบสน
องคว่์ามต้องการ 
ของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอาํนาจการตดัสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมติัของผูบ้ริหารทุกระดบั 
3.4 เพ่ือป้องกนัการผูก้ขาดอาํนาจหนาท่ีในการใช้ดลุพินิจอนัอาจเป็นเหตแุห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน 
ตาํแหนงหนาท่ีราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จดัทาํคาํสัง่มอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหวัหนาส่วนราชการ จาํนวน 4 
ฉบบั ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลดัเทศบาล รอง
ปลดัเทศบาล และหวัหนา 
ส่วนราชการ ปลดัเทศบาลมอบหมายให้รองปลดัเทศบาล ปละปลดัเทศบาลมอบหมายให้หวัหนา
ส่วนราชการ 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนักงานเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ออกคาํสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมติั ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบงัคบัและ
หนังสือสัง่การ 
6.2 จดัทาํหนังสือแจงเวียนให้ทุกส่วนราชการและผูร้บัมอบอาํนาจให้ปฏิบติัราชการแทนรบัทราบ
และถือปฏิบติั 
6.3 จดัทาํประกาศ ประชาสมัพนัธใ์ห้ประชาชนทราบ 
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6.4 ให้ผูร้บัมอบหมายงานตามคาํสัง่รายงานผลการปฏิบติังานตามคาํสัง่ท่ีได้รบัมอบหมายในทุก
เดือน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
สาํนักปลดัเทศบาล 
10. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผลผลิต 
มีคาํสัง่มอบหมายงานให้ผูท่ี้เก่ียวของปฏิบติัราชการแทน จาํนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบบั 
10.2 ผลลพัธ ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รบัอยู่ในระดบัดี 
- ประชาชนได้รบัความสะดวก และลดการผูก้ขาดอาํนาจหนาท่ีอนัเป็นชองทางแห่งการทุจริต 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๕๑ 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน” 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน เป็นกระบวนการหน่ึงของการ
บริหารผลการ 
ปฏิบติัราชการซ่ึงใช้หลกัการการให้รางวลัเป็นแรงจงูใจให้ผูป้ฏิบติังานเกิดแรงกระตนุในการพฒันา
ผลงาน ซ่ึงนายกองคก์าร 
บริหารส่วนจงัหวดัxxxได้ให้ความสาํคญัในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นเรือ่ง 
ลาํดบัตนๆ ของเร่ืองการบริหารงานบคุคล โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการใช้ดลุพินิจของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการประเมินผลการปฏิบติั 
ราชการของผูใ้ตบงัคบับญัชา ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการขาราชการองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั จงัหวดัxxx เร่ือง 
หลกัเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของขาราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx 
พ.ศ. 25xx ลงวนัท่ี xx เดือน 
xxx พ.ศ. 25xx ได้กาํหนดให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxxแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา
เล่ือนขัน้เงินเดือนขาราชการ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx ด้วยเหตผุลน้ีเองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปรงใสใน
การพิจารณาเล่ือนขัน้ 
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เงินเดือน 
3. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือให้การบริหารงานบคุคลด้านการเล่ือนขัน้เงินเดือนมีความโปรงใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขาราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนักงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 แต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขาราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัxxx 
โดยแต่งตัง้ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ และหวัหนาส่วนราชการเป็น
กรรมการ และขาราชการ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx ท่ีรบัผิดชอบงานการเจ้าหนาท่ีเป็นเลขานุการ 
6.2 แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนขาราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx โดย
ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หวัหนาส่วนและผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และขาราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัท่ีรบัผิดชอบ 
งานการเจ้าหนาท่ีเป็นเลขานุการ 
6.3 ประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขาราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัxxx 
เพ่ือกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีผูบ้งัคบับญัชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหนาท่ีให้
คาํปรึกษาและเสนอความเหน็ 
เก่ียวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบติัราชการ 
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขาราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั 
xxx รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติัราชการให้แก้
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขัน้ 
เงินเดือนขาราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx 
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนขาราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxxพิจารณา
ทบทวนผลการ 
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามท่ีคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการของขาราชการ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxxเสน้อมา โดยใช้หลกัเกณฑตามท่ีกาํหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการขาราชการองคก์ารบริหาร 
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ส่วนจงัหวดั จงัหวดัxxx เรื่อง หลกัเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของขาราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
xxx พ.ศ. 25xx ลงวนัท่ี xx เดือนxxx พ.ศ. 25xx 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กนัยายน - ตลุาคม 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๕๒ 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
กองการเจ้าหนาท่ี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
มีการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีโปรงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๕๓ 
2.2.2 สร้างความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจดัหาพสัด ุการใช้ประโยชนใน 
ทรพัยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียว
ของอย่าง 
เครงครดั 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจายเงินตามขอบญัญติังบประมาณรายจายประจาํปี” 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
เพ่ือให้การบนัทึกบญัชี การจดัทาํทะเบียนคมุเงินรายจายขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ินเป็น
แนวทางเดียวกนัและ 
สอดคลองกบัการปฏิบติังานในระบบบญัชีคอมพิวเต่อรขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคมุให้บคุลากรฝ่าย 
บญัชี กองคล์งั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx จดัทาํทะเบียนคมุเงินรายจายให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบติั ทาํให้เกิดความ 
คมุค่าและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบญัญติังบประมาณรายจายประ
จาํปี และดาํเนินงานตาม 
ขัน้ต่อนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสัง่การท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเป็นเรื่อง
สาํคญัท่ีองคก์รปกครองส่วน 
ทองถ่ินจะต้องทาํตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาํเป็นต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัxxx 
3. วตัถปุระสงค ์ 
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3.1 เพ่ือให้บคุลากรฝ่ายบญัชี กองคล์งั มีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบติัตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ี 
เก่ียวของ 
3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบติังาน ท่ีอาจจะทาํให้เกิดความเสียหายแก้ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บคุลากรฝ่ายบญัชี กองคล์งั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
กองคล์งั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
จดัทาํทะเบียนคมุเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
ท่ีตัง้ไว้ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx วนัท่ี 1 ตลุาคม 25xx ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
กองคล์งั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 บคุลากรฝ่ายบญัชี กองคล์งั มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติัตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสัง่การท่ี 
เก่ียวของ 
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบติังาน ท่ีอาจจะทาํให้เกิดความเสียหายแก้ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทาง 
เดียวกนั 
10.3 เกิดความคมุค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๕๔ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจดัหาพสัด”ุ 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกาํหนดให้มีการ
บริหารราชการ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคมุค่าในเชิงภารกิจของรฐั และเกิดประโยชนสงูสดุกบัประชาชน
และการปฏิบติัให้เป็นไปตาม 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัด ุปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียว
ของ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือปรบัปรงุการดาํเนินงานด้านจดัซ้ือจดัจาง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นขอมลูในการรายงานผูบ้ริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นขอมลูในการว่างแผนจดัซ้ือจดัจางของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติังาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุประสิทธิภาพของการจดัหาพสัด ุ
3.6 เพ่ือเป็นขอมลูให้กบัประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 หวัหนาฝ่ายและผูอ้าํนวยการกองพสัดแุละทรพัยสิน 
4.2 เจ้าหนาท่ีผูป้ฏิบติังานด้านพสัด ุ
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัเกบ็ขอมลูในการจดัซ้ือจดัจาง 
6.2 จาํแนกวิธีการจดัซ้ือจดัจางและคิดเป็นรอยละของจาํนวนโครงการและรอยละของจาํนวน
งบประมาณ 
6.3 สรปุผลการจดัซ้ือจดัจาง 
6.4 สรปุปัญหาอปุสรรคในการปฏิบติังาน 
6.5 รายงานผลการจดัซ้ือจดัจางประจาํปี 
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจดัซ้ือจดัจางประจาํปี 
6.7 เผยแพรขอมลูให้ประชาชนได้รบัทราบ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองพสัดแุละทรพัยสิน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ประชาชนได้รบัทราบขอมลูในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผูบ้ริหารมีขอมลูในการว่างแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผูป้ฏิบติังานมีขอมลูในการพฒันาแผนและกระบวนการจดัซ้ือจดัจางให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคมุค่าเป็น 
ประโยชนกบัประชาชน 
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ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๕๕ 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปรงใสในการใช้จายเงินงบประมาณ” 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบติังานให้โปรงใส สามารถตรวจสอบได้ 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกนัผลประโยชนทบัซอน 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกนัการใช้จายเงิน เพ่ือส่งเสริมธรุกิจของตนและพวกพอง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหนาท่ีผูป้ฏิบติังานด้านพสัด ุ
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํคมืูอการปฏิบติังานในการตรวจสอบบคุลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวของกบัผูเ้สนอ
งานในการจดัหา 
พสัด ุ
6.2 ปรบัปรงุขัน้ต่อนการรายงานผลการจดัหาพสัด ุโดยมีการตรวจสอบบคุลากรในหน่วยงานถึง
ความเก่ียวของกบัผู ้
เสนองานในการจดัหาพสัด ุเพ่ือป้องกนัผลประโยชนทบัซอน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
กองพสัดแุละทรพัยสิน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 มีระบบป้องกนัผลประโยชนทบัซอน 
10.2 มีการป้องกนัการใช้จายเงิน เพ่ือส่งเสริมธรุกิจของตนและพวกพอง 
10.3 มีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได้ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๕๖ 
ตวัอย่างท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเผยแพรขอมลูขาวสารด้านการจดัซ้ือ – จดัจาง 
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2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
เน่ืองจากเทศบาลxxx มีฐานะเป็นนิติบคุคล มีอาํนาจหนาท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทัง้ในเรื่องการ 
จดัหารายได้และการใช้จายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจดัทาํบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอาํนาจ 
หนาท่ีและกฎหมายท่ีกาํหนดไว้ ดงันัน้ การท่ีเทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโย
ชนสงูสดุแก้ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสตัย ์สจุริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรร
มาภิบาล 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกาํหนดให้การ
ปฏิบติังานตามอาํนาจ 
หนาท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชนสขุของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดีและให้คาํนึงถึงการมี 
ส่วนรวมของประชาชนในการจดัซ้ือ จดัจาง และการเป ดเผยขอมลูขาวสาร ประกอบกบัมาตรา 
50 (9) ท่ีกาํหนดให้เทศบาลมี 
อาํนาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นหนาท่ีของเทศบาล ทัง้น้ี ตามพระราชบญัญติัขอมลู
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
23 ท่ีกาํหนดให้การจดัซ้ือ 
จดัจาง ให้ส่วนราชการดาํเนินการโดยเป ดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสงัคม ภาระต่อ 
ประชาชน คณุภาพ วตัถปุระสงค ์ท่ีจะใช้ ราค่า และประโยชนระยะยาวท่ีจะได้รบัประกอบกนั 
ดงันัน้ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปรงใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิด 
ประโยชนสงูสดุแก้ประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจาํเป็นต้องจดัโครงการเผยแพรขอมลูขาวสาร
ด้านการจดัซ้ือ – จดัจาง เพ่ือให้ 
ประชาชนได้เข้าถึงขอมลูขาวสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือ – จดัจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รบัทราบขอมลูขาวสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือ – จดัจางตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ 
เทศบาล 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปรงใสในการปฏิบติัราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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เผยแพรขอมลูการจดัซ้ือ – จดัจาง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลท่ีดาํ เนินการตาม
ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดขุององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2553 
จาํนวน 4 ชองทาง ได้แก้ ทางเวบ็ไซต บอรดประชาสมัพนัธ ์หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx และชมุชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 รวบรวมขอมลูกระบวนการจดัหาพสัดเุพ่ือจดัทาํประกาศ ดงัน้ี 
- ประกาศการจดัซ้ือ – จดัจาง 
- ประกาศการกาํหนดราค่ากลางในการจดัซ้ือ – จดัจาง 
- ประกาศกาํหนดวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรบังาน 
- ประกาศวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรบังาน 
- ประกาศรายช่ือผูผ้านการคดัเลือกพรอมวงเงินการจดัซ้ือ – จดัจาง 
- ประกาศวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรบังาน 
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพรประชาสมัพนัธต์ามชองทางการประชาสมัพนัธข์องเทศบาล ได้แก้ ทาง
เวบ็ไซต บอรด 
ประชาสมัพนัธ ์ระบบกระจายเสียงไรสาย หน่วยงานราชการ เป็นตน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๕๗ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
สาํนักคลงั เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผลผลิต 
เผยแพรขอมลูขาวสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจางไม่น้อยกว่า 3 ชองทาง 
10.2 ผลลพัธ ์
- ประชาชนได้เข้าถึงขอมลูขาวสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจางไม่น้อยกว่ารอยละ 70 ของโครงการท่ี
จดัซ้ือ 
จดัจางทัง้หมด 
- การจดัหาพสัดเุป็นไปอย่างโปรงใส ตรวจสอบได้ทกุขัน้ต่อน 
- สามารถลดปัญหาการรองเรียนการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจางได้ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๕๘ 
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2.2.3 สร้างความโปรงใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 
แก้ประชาชนโดยทดัเทียมกนัและโดยไม่เลือกปฏิบติั 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจดับริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก้ประชาชน
โดยทดัเทียมกนัและ 
ไม่เลือกปฏิบติั 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
เทศบาลxxx บริหารจดัการโดยการอาํนวยความสะดวกและต่อบสนองคว่์ามต้องการของประชาชน 
และให้ประชาชน 
สามารถตรวจสอบได้ตามหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดนดาํเนินการจดัตัง้
ศนูยบริการรวมหรือ 
ศนูยบริการเบด็เสรจ็ ณ จดุเดียว ( One Stop Service) ณ สาํนักงานเทศบาลxxx เป็นศนูยบริการ
ประชาชนในการติดต่อ 
สอบถามขอมลู ย่ืนคาํขออนุมติั อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอาํนาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตาม
ความคืบหนา และแจงผล 
การดาํเนินการให้ประชาชนผูร้บับริการทราบ โดยมีการปรบัระบบการทาํงานแต่ละกระบวนงาน
เพ่ือให้มีระบบบริการท่ี 
เช่ือมต่อระหว่างศนูยบริการรวมกบัหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ทัง้ในด้านเอกสาร การส่งต้องาน ระบบ
การรบัเงิน และกาํหนด 
ระยะเวลาดาํเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอาํนวยความ
สะดวกในการปฏิบติังาน ใช้ระบบ 
บตัรคิวอตัโนมติั เพ่ือให้บริการตามลาํดบั จดัสถานท่ี ส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการท่ีดี
กบัประชาชน เพ่ืออาํนวย 
ความสะดวกแก้ประชาชน ให้ได้รบัความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและไมเ่ลือกปฏิบติั 
นอกจากน้ี เทศบาลxxx ยงับริหารจดัการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบติัราชการ
ของกรม 
ส่งเสริมการปกครองทองถ่ิน ได้มาตรฐานทัง้ 17 ประเดน็ (ด้านถนน ทางเดิน และทางเทา, ด้าน
ไฟฟ/าสาธารณะ, ด้านระบบ 
ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพฒันาเดก็และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการ
ส่งเสริมผูส้งูอาย,ุ ด้านการ 
ส่งเสริมผูด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสขุ, ด้านการส่งเสริมการพฒันาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ด้านการส่งเสริม
การทองเท่ียว, ด้านการ 
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จดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, ด้านศึกษา และด้านการจดับริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเรงดวนของรฐับาล (การ 
แก้ไขปัญหาไฟปyาและหมอกควนั การกาํจดัผกัตบชว่าและวชัพืชในแหลงน้ํา การลดและคดัแยก
ขยะมลูฝอยตัง้แต่แหลงกาํเนิด 
การจดัการน้ําเสีย แผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพืน้ท่ี) โดยในขัน้ต่อน 
กระบวนปฏิบติัภารกิจ คาํนึงถึงการอาํนวยความสะดวกแก้ประชาชน สร้างความโปรงใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชน 
ได้รบัความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกนัการ
ทุจริตคอรรปัชัน่ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 สร้างความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบัความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัไม่
เลือกปฏิบติั 
3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกนัการทุจริตคอรรปัชัน่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสาํนัก/กอง/ฝ่าย ดาํเนินการปฏิบติังานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบัความพึงพอใจโดย
ทดัเทียมกนัและไม่ 
เลือกปฏิบติั 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
ทุกสาํนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ดาํเนินการปฏิบติังานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบัความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและไม่
เลือกปฏิบติั 
ให้ได้มาตรฐานทัง้ 17 ประเดน็ (ด้านถนน ทางเดิน และทางเทา, ด้านไฟฟ/าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, 
ด้านการพฒันาเดก็และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผูส้งูอาย,ุ ด้านการส่งเสริม
ผูด้อยโอกาส, ด้านงาน 
สาธารณสขุ, ด้านการส่งเสริมการพฒันาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั, ด้านการ 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการทองเท่ียว, ด้านการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๕๙ 
ส่ิงแวดลอม, ด้านศึกษา และด้านการจดับริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรฐับาล (การ
แก้ไขปัญหาไฟปyาและหมอก 
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ควนั การกาํจดัผกัตบชว่าและวชัพืชในแหลงน้ํา การลดและคดัแยกขยะมลูฝอยตัง้แต่แหลงกาํเนิด 
การจดัการน้ําเสีย 
แผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ท่ี) 
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ใช้จายจากงบประมาณรวมในค่าวสัด/ุค่าใช้สอยฯ 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
ทุกสาํนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 สร้างความโปรงใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รบัความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนั
และไม่เลือกปฏิบติั 
10.2 ไม่มีการทุจริตคอรรปัชัน่ในกระบวนการสาธารณะแก้ประชาชน 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการป้องกนัการทุจริตและสร้างความโปรงใสในการดาํเนินงานทะเบียนและบตัรประจาํตวั
ประชาชน 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
เทศบาลxxx มีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบตัรประจาํตวัประชาชนให้บริการประชาชน
เก่ียวกบัการแจงเกิด 
แจงตาย ยายท่ีอยู่ กาํหนดเลขท่ีบาน และขอมีบตัรประจาํตวัประชาชน โดยดาํเนินการ ณ ศนูย
บริการรวมหรือศนูยบริการ 
เบด็เสรจ็ ณ จดุเดียว (One Stop Service) ณ สาํนักงานเทศบาลxxx เพ่ือบริการอาํนวยความสะดวก
และต่อบสนองคว่์าม 
ต้องการของประชาชน ตามหลกัเกณฑและวิธีการบริหารจดัการท่ีดี 
ในขัน้ต่อนการจดัทาํบตัรประจาํตวัประชาชน ได้กาํหนดแนวทางเพ่ือป้องกนัการทุจริตและสร้าง
ความโปรงใสในการ 
ดาํเนินงานโดย 
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ชวยในการจดัเกบ็ขอมลูท่ีมีความปลอดภยัสงู การ
เข้าสู่ระบบต้อง 
เป็นผูร้บัผิดชอบเฉพาะ ท่ีต้องผานการตรวจสอบหมายเลขประจาํตวั รหสัลบั และลายพิมพน้ิวมือ
ของเจ้าหนาท่ีผูป้ฏิบติัและ 
ผูอ้นุมติั/นําระบบถ่ายสาํเนาลายพิมพน้ิวมือมาใช้ในการตรวจสอบการสวมตวับคุคลกอนการจดัทาํ
บตัรประจาํตวัประชาชน 
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ซ่ึงเป็นกลไกสาํคญัในการป้องกนัการทุจริต และสร้างความมัน่ใจแก้ประชาชนในเร่ืองคว่์ามถกูต้อง
ของระบบงานทะเบยีนและ 
บตัรประจาํตวัประชาชนอีกด้วย 
- ใช้มาตรการควบคมุและตรวจสอบ เพ่ือป้องกนัการทุจริตทางการทะเบยีนและบตัรประจาํตวั
ประชาชน โดยนาย 
ทะเบียนทองถ่ินตรวจสอบการปฏิบติังาน (หลงัการปฏิบติังานแต่ละวนั) ด้วยตนเอง อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้ ด้วยโปรแก้รม 
การตรวจสอบและป้องกนัการทุจริตทางการทะเบียนและบตัรประจาํตวัประชาชนในชองทางระบบ
สารสนเทศ (MIS) ภายใน 
เครือขายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เข้าสู่โปรแก้รมทางชองทาง http : 
intranet.dopa.go.th/padmic 
นอกจากน้ี ยงัมีการกาํหนดระยะเวลาดาํเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบบตัรคิวอตัโนมติั
เพ่ือให้บริการ 
ตามลาํดบั จดัสถานท่ี ส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการท่ีดีกบัประชาชน เพ่ืออาํนวย
ความสะดวกแก้ประชาชน 
ให้ได้รบัความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและไมเ่ลือกปฏิบติั และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกนัการ
ทุจริต 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 สร้างความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบัความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัไม่
เลือกปฏิบติั 
3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกนัการทุจริตและสร้างความโปรงใสในการดาํเนินงานทะเบียน
และบตัรประจาํตวั 
ประชาชน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๖๐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนผูร้บับริการได้รบัความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนั/มัน่ใจในเรื่องคว่์ามถกูต้องของระบบงาน
ทะเบียนและบตัร 
ประจาํตวัประชาชน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนักทะเบยีนทองถ่ิน เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ดาํเนินการปฏิบติังานบริการงานทะเบียนและบตัรประจาํตวัประชาชน ให้ประชาชนได้รบัความ
พึงพอใจโดย 
ทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั 
6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบยีน/รายงานสรปุผลการดาํเนินกิจกรรม 
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7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ใช้จายจากงบประมาณรวมในค่าวสัด/ุค่าใช้สอยฯ 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
สาํนักทะเบยีนทองถ่ิน เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 สร้างความโปรงใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รบัความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนั
และไม่เลือกปฏิบติั 
10.2 ไม่มีการทุจริตคอรรปัชัน่ในการดาํเนินงานทะเบียนและบตัรประจาํตวัประชาชน 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจางสาํรวจความพึงพอใจของผูร้บับริการ 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
เทศบาลxxx มีหนาท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะให้แก้ประชาชนในทองถ่ินตามอาํนาจหนาท่ีของ
เทศบาล ทัง้ท่ีเป็น 
หนาท่ีตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนาท่ีตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขัน้
ต่อนการกระจายอาํนาจ 
ให้แก้องคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นหนาท่ีของ
เทศบาลและในการ 
ปฏิบติัหนาท่ีนัน้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชนสขุของประชาชน โดยคาํนึงถึงการมีส่วนรวมของ
ประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันา 
เทศบาล การจดัทาํงบประมาณการจดัซ้ือจดัจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติังาน และ
การเป ดเผยขอมลูขาวสาร 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคบั จากภารกิจหนาท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะให้แก้
ประชาชนในทองถ่ิน นัน้ 
เทศบาลในฐานะผูใ้ห้บริการกจ็ะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนัน้ ประชาชนได้รบัประโยชน หรือ
เกิดประโยชนสงูสดุแก้ 
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคณุภาพเพียงใด ต่อบสนองคว่์ามต้องการผูร้บับริการ
หรือไม่ การท่ีจะทราบถงึความ 
พึงพอใจจากผูร้บับริการ จึงต้องมีโครงการสาํรวจความพึงพอใจของผูร้บับริการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกาํหนดให้การ
ปฏิบติังานตามหนาท่ี 
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชนสขุของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
คาํนึงถึงการมีส่วนรวมของ 



66 
 

ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติัราชการ และการเป ดเผยขอมลูขาวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกาํหนดให้การบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีนัน้ 
จะต้องกอให้เกิดประโยชนสขุของประชาชนเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐัมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคมุค่าในเชิงภารกิจ 
ของรฐั ประชาชนได้รบัการอาํนวยความสะดวก และได้รบัการต่อบสนองคว่์ามต้องการ ประกอบ
กบัหนังสือจงัหวดัxxx 
xxx/xxx ลงวนัท่ี xx เดือนxxx 25xx ท่ีแจงให้เทศบาลดาํเนินการสาํรวจความพึงพอใจจากประชาชน 
ผูม้าขอรบับริการ 
สาธารณะจากเทศบาล ของตวัช้ีวดัท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคณุภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชนในทอง
ถ่ิน ลกูจางและพนักงาน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๖๑ 
จาง อีกทัง้เพ่ือเป็นการสร้างความโปรงใสในการให้บริการสาธารณะประโยชนให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจาํเป็นต้องมี 
โครงการน้ีขึน้มา 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปรงใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสาํนึกความตระหนักให้แก้บคุลากรผูใ้ห้บริการ ปฏิบติัหนาท่ีในการ
ให้บริการ โดยยึด 
ประโยชนสขุของประชาชน 
3.3 เพ่ือเป็นการปรบัปรงุและพฒันางานด้านบริการให้มีคณุภาพ และประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จดัจางสถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาของรฐัท่ีมีการสอนในระดบัปริญญาตรีขึน้ไปภายในเขต
จงัหวดัหรือนอกเขต 
จงัหวดั ทาํการสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จาํนวน 1 ครัง้ ต่อปี 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
พืน้ท่ีในเขตเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ขออนุมติัดาํเนินการตามโครงการ และดาํเนินการจดัจางสถาบนัอดุมศึกษาของรฐัในเขตพืน้ท่ี
จงัหวดัหรือนอก 
เขตจงัหวดัตามระเบียบพสัดฯุ 
6.2 ดาํเนินการสาํรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรู้ปแบบท่ีกาํหนด 
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6.3 สรปุประมวลผลการสาํรวจความพึงพอใจแจงให้เทศบาลทราบ 
6.4 ดาํเนินการเบิกจายเงินให้แก้สถาบนัผูท้าํการประเมิน 
6.5 ป ดประกาศผลสาํรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 นําผลการประเมินมาปรบัปรงุการทาํงานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสขุแก้ประชาชน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจาํปี แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
งบดาํเนินการ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณ์ะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจาง
สาํรวจความพึงพอใจของ 
ผูร้บับริการ งบประมาณ xxx บาท/ปี 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
สาํนักปลดัเทศบาล ฝ่ายอาํนวยการ 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผลผลิต 
ผลการสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาล จาํนวน 1 ฉบบั 
10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนผูร้บับริการมีความพึงพอใจไม่ตํา่กว่ารอยละ 80 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสงูสดุแก้ประชาชน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๖๒ 
ตวัอย่างท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บตัรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
เทศบาลxxx เป็นหน่วยงานบริหารราชการองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินรู้ปแบบหน่ึงท่ีมีอาํนาจหนาท่ี
ในการจดัทาํ 
บริการสาธารณะให้แก้ประชาชนในทองถ่ิน ตามอาํนาจหนาท่ีของเทศบาล ทัง้ท่ีเป็นหนาท่ีตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
หนาท่ีตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขัน้ต่อนการกระจายอาํนาจให้แก้องคก์รปกครองส่วน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ 
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกาํหนดให้เทศบาลมีหนาท่ีต้องทาํอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะ
แก้ประชาชนผูม้าขอรบั 
บริการติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนัน้มกัจะประสบปัญหาด้านการอาํนวยความสะดวก
อย่างเสมอภาค เป็นธรรม 
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อนัเน่ืองมาจากภารกิจ และผูม้าขอรบับริการเป็นจาํนวนมากซ่ึงเจ้าหนาท่ีไม่สามารถให้บริการได้
อย่างทนัทวงที การต่อบสนอง 
ความต้องการเกิดความลาชาไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลดัคิว ซ่ึงเป็นชอง
ทางหน่ึงในการทุจริต ประพฤติ 
มิชอบของเจ้าหนาท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ ทัง้ผูม้าขอรบับริการและผูใ้ห้บริการ ส่งผล
ต่อมาตรฐานการให้บริการ 
ภาครฐัเส่ือมประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกาํหนดให้การ
ปฏิบติังานตามอาํนาจ 
หนาท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชนสขุของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี และให้คาํนึงถึงการมี 
ส่วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติังานและการเป ดเผยขอมลู
ขาวสารอย่างโปรงใสตามพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกาํหนดให้
การบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี ได้แก้ การบริหารราชการเพ่ือบรรลเุป้าหมายโดยกอให้เกิดประโยชนสขุแก้ประชาชน 
มีประสิทธิภาพและเกิด 
ความคมุค่าในเชิงภารกิจของรฐั ไม่มีขัน้ต่อนการปฏิบติังานเกิดความจาํเป็น และประชาชนได้รบั
การอาํนวยความสะดวก และ 
ได้รบัการต่อบสนองคว่์ามต้องการ ทัง้น้ี ตามพระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
ดงันัน้ เทศบาลxxx ได้มงุเนนท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสรจ็ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ให้บริการ
โดยจดัลาํดบักอน 
– หลงั เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทดัเทียมกนัในการให้บริการประชาชน โดยไม่
เลือกปฏิบติั จึงได้จดักิจกรรม 
การใช้บตัรคิวในการติดต่อราชการสาํหรบัผูม้าติดต่อราชการ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบติัราชการด้านการอาํนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อ
ผูม้ารบับริการ 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผูม้าขอรบับริการได้รบัความสะดวก รวดเรว็ สามารถต่อบสนองคว่์ามต้องการ
ของประชาชน 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคมุค่าในการขอรบับริการ 
3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกนัในการปฏิบติัหนาท่ีของเจ้าหนาท่ีมิให้กระทาํการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทาํการ 



69 
 

ประพฤติมิชอบต่อตาํแหนงหนาท่ี อนัเป็นเหตแุห่งการทุจริตต่อหนาท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การจดัทาํบตัรคิวในการให้บริการแก้ประชาชนทัว่ถึงเป็นธรรม 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนักงานเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํคาํสัง่คณะทาํงานเพ่ือกาํหนดตวับคุลากร ผูร้บัผิดชอบ ในการดแูล กาํกบัการให้บริการ 
6.2 ประชมุช้ีแจง แนวทาง กาํหนดรู้ปแบบวิธีการ ขัน้ต่อนการปฏิบติั 
6.3 จดัทาํบตัรคิวในรู้ปแบบต่างๆ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
6.4 ป ดประกาศประชาสมัพนัธใ์ห้ประชาชนทราบถึงขัน้ต่อนการรบับริการบตัรคิว และการใช้
บริการตามลาํดบัคิว 
6.5 จดัทาํแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูม้าขอรบับริการ 
6.6 สรปุผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสปัดาห/รายเดือน เพ่ือนํามา
ปรบัปรงุ แก้ไขการ 
ให้บริการอย่างมีคณุภาพ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๖๓ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ได้เบิกจายงบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
ทุกสาํนัก/กอง ของเทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผลผลิต 
มีการใช้บตัรคิวสาํหรบัให้บริการแก้ประชาชนตามลาํดบักอนหลงั สาํหรบัหน่วยงานท่ีให้บริการ 
10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให้ ไม่น้อยว่ารอยละ 70 ของผูม้าขอรบับริการ 
- การให้บริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตต่อหนาท่ี 
ตวัอย่างท่ี 5 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดบัคณุภาพการบริการประชาชน” 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
ด้วยประชาชนในพืน้ท่ีเขตเทศบาลxxx มีความหลากหลายทางวฒันธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสงัคมพหุ
วฒันธรรม 
เทศบาลxxx จึงได้ให้ความสาํคญัในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบติัในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้ 
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เกิดขึน้ในพืน้ท่ีมากท่ีสดุ โดยนําแนวทางตามหลกัการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หรือหลกัการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยกุตใ์ช้ โดยเฉพาะหลกัความโปรงใส (Transparency) และหลกั
เสมอภาค (Equity) โดยไม่ 
แบง่แยกด้าน เพศ ถ่ินกาํหนด เช้ือชาติ ภาษา อาย ุความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสขุภาพ 
สถานะของบคุคล ฐานะทาง 
เศรษฐกิจและสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝ กอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกบั
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า 
ด้วยหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้กาํหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องดาํเนินการโดยถือว่า 
ประชาชนเป็นศนูยกลางท่ีจะได้รบัการบริการจากรฐัและการปฏิบติัภาคกิจของส่วนราชการต้อง
เป็นไปโดยความซ่ือสตัย ์สจุริต 
สามารถตรวจสอบได้ 
ดงันัน้ เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑท่ีชดัเจน เทศบาลxxx จึงมีการนําเทคโนโลยีมา
ชวยในการปฏิบติังาน 
เพ่ือลดการใช้ดลุยพินิจของเจ้าหนาท่ี มีการแสดงขัน้ต่อนการให้บริการแก้ประชาชนอย่างชดัเจน มี
ระบบการป้องกนัหรือการ 
ตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการละเวนการปฏิบติัหนาท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอาํนวยความสะดวก
และการต่อบสนองคว่์าม 
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก้ประชาชนโดยทดัเทียมกนัและไมเ่ลือกปฏิบติั 
ซ่ึงจะชวยให้การบริการของ 
หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปรงใสย่ิงขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้เจ้าหนาท่ีผูป้ฏิบติังานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกาํหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและ 
ไม่เลือกปฏิบติั 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผูม้ารบับริการเกิดความพึงพอใจต่อคณุภาพการให้บริการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผูร้บับริการ รอยละ 80 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๖๔ 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัให้มีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบติังานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบติัเป็น
มาตรฐานเดียวกนั 
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โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก้ ระบบบตัรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน เป็น
ตน 
6.2 จดัให้มีการแสดงขัน้ต่อนการปฏิบติังาน อตัราค่าบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ดาํเนินการให้ 
ผูใ้ช้บริการหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชดัเจน 
6.3 จดัให้มีระบบการป้องกนัหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการละเวนการปฏิบติัหนาท่ี ได้แก้ จดัให้
มีกลองวงจรป ด 
ภายในสถานท่ีให้บริการ 
6.4 จดัให้มีสถานท่ีสาํหรบัผูส้งูอายแุละผูพิ้การโดยไม่เลือกปฏิบติั ได้แก้ ทางลาดชัน่หองน้ําสาํหรบัผู้
พิการ 
6.5 จดัให้มีปัญายสามภาษา ได้แก้ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษามาลายกูลาง 
6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรค่ารด สมารท บ.อกซ (Scorecard Smart Box) มา
ประยกุตใ์ช้ในการ 
ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ได้เบิกจายงบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลxxx 
สาํนักการสาธารณสขุและส่ิงแวดลอม เทศบาลxxx 
สาํนักการคลงั เทศบาลxxx 
สาํนักการชาง เทศบาลxxx 
สาํนักการศึกษา เทศบาลxxx 
กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูร้บับริการ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๖๕ 
2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้อาํนาจหนาท่ีให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี 
2.3.1 มีการจดัทาํแผนภมิูขัน้ต่อนและระยะเวลาการดาํเนินการเก่ียวกบัการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเก่ียวของในแต่ละขัน้ต่อน เปfดเผย ณ ท่ีทาํการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคก์ร 
ปกครองส่วนทองถ่ิน 
ตวัอย่างท่ี 1 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดขัน้ต่อนการปฏิบติังาน 
2. หลกัการและเหตผุล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัการบริหารจดัการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาํหนดให้
องคก์รปกครองส่วน 
ทองถ่ิน จดัทาํหลกัเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลกัเกณฑเก่ียวกบั
การลดขัน้ต่อนการปฏิบติังาน 
การอาํนวยความสะดวกและต่อบสนองคว่์ามต้องการของประชาชน ตลอดจนจดัให้มีการรบัฟ0
งและสาํรวจความคิดเหน็ของ 
ประชาชนผูร้บับริการ เพ่ือปรบัปรงุการบริหารงานให้สอดคลองกบัความต้องการของประชาชน
มากท่ีสดุ ประกอบกบัในปีท่ี 
ผานมาได้มีการประเมินองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี และได้ดาํเนินการ
ตามโครงการดงักล่าวอย่าง 
ต่อเน่ืองทุกปีนัน้ 
เพ่ือให้การประเมินบริหารจดัการบานเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบรอยเกิดประโยชนสขุต่อ
ประชาชน เกิด 
ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจขององคก์รมีประสิทธิภาพและความคมุค่า สามารถลดขัน้ต่อนการปฏิบติังาน
และต่อบสนองคว่์ามต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างแทจริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํา่กว่าปีท่ีผานมา เทศบาลxxxจึง
ได้จดัทาํโครงการปรบัปรงุ 
กระบวนการทาํงานหรือลดขัน้ต่อนการทาํงานหรือการบริการ เพ่ือต่อบสนองคว่์ามต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนว 
ทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีดีขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ินและอาํนาจหนาท่ีของเทศบาล
ตามกฎหมายเป็นสาํคญั 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือลดขัน้ต่อนในการปฏิบติังานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออาํนวยความสะดวกและต่อบสนองคว่์ามต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรบัฟ0งและสาํรวจความคิดเหน็ของประชาชนผูร้บับริการ 
3.4 เพ่ือปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขัน้ต่อนในการทาํงานของเทศบาลxxxให้สัน้ลง 
4.2 ประชาชนในพืน้ท่ี ตาํบลแสนพนั 
4.3 ประชาชนนอกพืน้ท่ี และประชาชนทัว่ไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหนาท่ีของเทศบาลxxx 
4.5 ผูบ้งัคบับญัชามอบอาํนาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสัง่การ อนุญาต การอนุมติั และการปฏิบติั
ราชการใดๆ ไปสู่ 
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ผูใ้ตบงัคบับญัชาซ่ึงมีหนาท่ีรบัผิดชอบในการดาํเนินการเรื่องนัน้โดยตรง 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx อาํเภอxxx จงัหวดัxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 แต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุขัน้ต่อนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ 
6.2 ประชมุคณะกรรมการเพ่ือสาํรวจงานบริการท่ีองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินต้องปฏิบติั ปรบัปรงุ
ขัน้ต่อนและ 
ระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบติัได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาสามารถมอบอาํนาจการ 
ตดัสินใจเก่ียวกบัการสัง่ การอนุญาต การอนุมติั หรือการปฏิบติัราชการใดๆ ให้แก้ผูใ้ตบงัคบับญัชา 
6.3 ประกาศลดขัน้ต่อนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ี 
นายกเทศมนตรีมอบอาํนาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลดัเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทัว่ไป
พรอมทัง้จดัทาํแผนภมิูแสดง 
ขัน้ต่อนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการให้ประชาชนทราบ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๖๖ 
6.4 มีระบบการรบัฟ0งขอรองเรียนหรอืมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดงักล่าวมา
ปรบัปรงุการปฏิบติั 
ราชการ 
6.5 รายงานผลการปฏิบติังาน ความคิดเหน็และอปุสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผูบ้ริหาร
ทราบ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สาํนัก ในเทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ประชาชนได้รบัความสะดวก รวดเรว็ในการติดต่อขอรบับริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ 
เจ้าหนาท่ี 
10.2 การปฏิบติัราชการมีความคลองตวั และบคุลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบติังาน 
10.3 การปฏิบติัราชการมีความสอดคลองกบันโยบายปฏิรู้ประบบราชการ 
10.4 ทาํให้ภาพลกัษณ์ของเทศบาลตาํบลเข้าพระงามเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึน้และทาํให้ประชาชน
มีความศรทัธา 
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ต่อคณะผูบ้ริหารมากย่ิงขึน้ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดขัน้ต่อนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ 
2. หลกัการและเหตผุล 
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีเป็น 
ท่ีมาของการปฏิรู้ประบบราชการเพ่ือว่างกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน 
สขุของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั ความมีประสิทธิภาพ ความคมุค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรฐั การลดขัน้ต่อนการ 
ปฏิบติังาน การลดภารกิจและยบุเลิกหน่วยงานท่ีไม่จาํเป็น การกระจายอาํนาจตดัสินใจ การอาํนวย
ความสะดวกและต่อบสนอง 
ความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทัง้ทิศทาง
และแนวทางการบริหาร 
ราชการดงักล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
โดยกาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทองถ่ินจดัทาํหลกัเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดย 
อย่างน้อยต้องมีหลกัเกณฑเก่ียวกบัการลดขัน้ต่อนการปฏิบติังานและการอาํนวยความสะดวกใน
การต่อบสนองต่อความ 
ต้องการของประชาชน 
เทศบาลxxx เป็นองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินรู้ปแบบหน่ึง ปฏิบติังานตามอาํนาจหนาท่ีของเทศบาล
ต้องเป็นไปเพ่ือ 
ประโยชนสขุของประชาชน ดงันัน้งานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการ
สาธารณะ ท่ีผูบ้ริหารและ 
พนักงานทุกทานจะต้องรวมกนัปรบัปรงุและแก้ไขกระบวนการทาํงานเพ่ือสามารถต่อบสนองคว่์าม
ต้องการของประชาชน 
ได้มากท่ีสดุ เม่ือประชาชนมารบับริการแล้วเกิดความประทบัใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขัน้ต่อน
และระยะเวลาการปฏิบติั 
ราชการ ทาํให้เกิดความรวดเรว็ในการต่อบสนองคว่์ามต้องการของประชาชน อาํนวยความสะดวก
เพ่ืองานบริการท่ีมีคณุภาพ 
ทัว่ถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในเขตเทศบาลxxxให้กบัประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รบัการบริการได้อย่างสะดวกรวดเรว็และถกูต้อง 
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3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รบัรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึน้ได้ 
3.3 เพ่ือปรบัทศันคติ วิธีคิด วิธีการทาํงานของบคุลากรให้คาํนึงถึงผลลพัธใ์นด้านการบริการ
ประชาชนผูม้าติดต่อ 
ขอรบับริการ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๖๗ 
3.4 เพ่ือให้การปฏิบติัราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชดัเจน มีความโปรงใสสามารถ
วดัผลการดาํเนินงาน 
ได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลxxxและผูท่ี้มาติดต่อราชการกบัเทศบาลxxx 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนักงานเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํโครงการเพ่ือขออนุมติั 
6.2 จดัให้มีการประชมุคณะทาํงานปรบัปรงุขัน้ต่อนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ 
6.3 จดัทาํประกาศกระบวนงานบริการปรบัลดระยะเวลาการปฏิบติัราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทัว่กนั 
6.4 ดาํเนินการจดัทาํกิจกรรมอาํนวยความสะดวกแก้ประชาชน 
6.4.1 ปรบัปรงุแผนผงักาํหนดผูร้บัผิดชอบให้เป็นปัจจบุนั 
6.4.2 ปรบัปรงุปัญายแสดงขัน้ต่อนและระยะเวลาการให้บริการแก้ประชาชน 
6.4.3 จดัทาํเอกสาร/แผนพบัประชาสมัพนัธเ์ผยแพรขอมลูขาวสารต่างๆ 
6.4.4 จดัให้มีกลอง/ตรูบัความคิดเหน็ของประชาชน 
6.4.5 จดัทาํ/เตรียมแบบฟอรมคาํรองต่างๆ พรอมตวัอย่างการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
6.4.6 จดัทาํคาํสัง่การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจดัให้มีการให้บริการแก้ประชาชน
ทัง้เวลา 
ทาํการ ชวงพกักลางวนัและในวนัหยดุราชการ 
6.4.7 การมอบอาํนาจการตดัสินใจ การอนุญาต การอนุมติั การรกัษาราชการแทน 
6.5 มีการสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขัน้ต่อนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจดุบกพรองใน
การจดัทาํ 
โครงการมาปรบัปรงุแก้ไขวิธีการ ขัน้ต่อนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดีย่ิงขึน้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ 
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8. งบประมาณดาํเนินการ 
งบประมาณรายจายประจาํปี พ.ศ. 25xx 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักปลดัเทศบาลxxx กองคล์งั กองชาง เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ประชาชนได้รบัการบริการได้อย่างสะดวกรวดเรว็และถกูต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รบัรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ 
10.3 มีทศันคติ วิธีคิด วิธีการทาํงานของบคุลากรคาํนึงถึงผลลพัธ ์ในด้านการบริการประชาชนผูม้า
ติดต่อขอรบั 
บริการ 
10.4 การปฏิบติัราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชดัเจน มีความโปรงใสสามารถวดัผลการ
ดาํเนินงานได้ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๖๘ 
2.3.2 มีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสัง่ อนุญาต อนุมติั ปฏิบติัราชการแทนหรือ 
การดาํเนินการอ่ืนใดของผูมี้อาํนาจในองคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอาํนาจอนุมติั อนุญาต สัง่การ เพ่ือลดขัน้ต่อนการปฏิบติั
ราชการ 
2. หลกัการและเหตผุล 
การมอบหมายอาํนาจหนาท่ีให้กบัผูใ้ตบงัคบับญัชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองคก์ร
นัน้ กเ็พ่ือเป็นการ 
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบติังานให้เกิดความคลองตวั รวดเรว็ ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขาย 
ของคว่์ามรบัผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผูใ้ตบงัคบับญัชา จะพิจารณาถึงความสาํคญั คณุสมบติั 
ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะ 
ดาํเนินการเรื่องนัน้เป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานกอให้เกิด
ประโยชนสงูสดุแก้ราชการ 
ดงันัน้ การดาํเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรบัให้เข้ากบัสภาพสงัคมและทนัต่อสถานการณท่ี
การบริหารราชการ 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชนสขุของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั ความมีประสิทธิภาพ 
ความคมุค่าในเชิงภารกิจแห่ง 
รฐั การลดขัน้ต่อนการปฏิบติังาน การกระจายอาํนาจการตดัสินใจ การอาํนวยความสะดวก และ
การต่อบสนองคว่์ามต้องการ 
ของประชาชน แต่ทัง้น้ีต้องมีผูร้บัผิดชอบต่อผลของงานซ่ึงเป็นหลกัการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
3. วตัถปุระสงค ์ 
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เพ่ือให้การบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนxxx ภายใตกรอบอาํนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเรว็และเกิดประโยชนสงูสดุแก้ราชการ 
4. เป้าหมาย 
คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั หรือ 
หวัหนาส่วนราชการ 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํบนัทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมติั อนุญาต สัง่การ แต่งตัง้ มอบหมาย คณะผูบ้ริหาร ปลดั
องคก์ารบริหาร 
ส่วนจงัหวดั รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือหวัหนาส่วนราชการ เพ่ือลดขัน้ต่อนการ
ปฏิบติัราชการ 
6.2 ดาํเนินการออกคาํสัง่ฯ 
6.3 สาํเนาคาํสัง่ฯ แจงคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
รองปลดัองคก์าร 
บริหารส่วนจงัหวดั หรือหวัหนาส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รบัมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
การบริหารราชการ การดาํเนินงาน การปฏิบติังานเกิดความคลองตวัและรวดเรว็ ตลอดจนการ
อาํนวยความสะดวก 
และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๖๙ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอาํนาจของนายกเทศมนตรี 
2. หลกัการและเหตผุล 
ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้บญัญติัเก่ียวกบัอาํนาจหนาท่ีของ
นายกเทศมนตรีไว้ 
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หลายเร่ืองหลายประการ รวมทัง้มีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบบัท่ีบญัญติัอาํนาจหนาท่ีของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การท่ี 
นายกเทศมนตรีจะดาํเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผูเ้ดียว กอ็าจทาํให้เกิดชองว่างในการประพฤติมิ
ชอบในขัน้ต่อนต่างๆ เกิดขึน้ 
ได้ ดงันัน้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เทศบาลจึงได้กาํหนดมาตรการให้มีการมอบ
อาํนาจของนายกเทศมนตรี 
ให้รองนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และรองปลดัเทศบาล ได้ปฏิบติัราชการแทนนายกเทศมนตรี 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้การใช้ดลุยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลกัการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกนัการทุจริตคอรรปัชัน่ของเจ้าหนาท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอาํนาจอย่างน้อยจาํนวน 5 เร่ือง 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอาํนาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
6.2 ออกคาํสัง่มอบหมายหนาท่ีของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และรอง
ปลดัเทศบาล 
ปฏิบติัราชการแทน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหนาท่ี สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
รอยละ 80 ของเป้าหมายดาํเนินการแล้วเสรจ็ 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มอบอาํนาจเจ้าพนักงานทองถ่ินตามพระราชบญัญติัควบคมุอาค่าร พ.ศ. 2522 
2. หลกัการและเหตผุล 
ตามพระราชบญัญติัควบคมุอาค่าร พ.ศ. 2522 ได้บญัญติักาํหนดอาํนาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรี
ในฐานะเจ้า 
พนักงานทองถ่ินไว้หลายประการ ทัง้การอนุญาตกอสร้างอาค่าร รือ้ถอนอาค่าร ต่อเติมดดัแปลงอา
ค่าร เป็นตน ซ่ึงลวนแต่ 
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เก่ียวของกบัสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใช้อาํนาจอยู่กบันายกเทศมนตรีกอ็าจ
เป็นผลให้การบริการ 
ประชาชนเกิดความลาชา และอาจเป็นชองว่างท่ีทาํให้เกิดการทุจริตขึน้มาได้ ดงันัน้ จึงได้กาํหนด
มาตรฐานการมอบอาํนาจ 
เจ้าพนักงานทองถ่ินตามพระราชบญัญติัควบคมุอาค่าร พ.ศ. 2522 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๗๐ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้การใช้ดลุยพินิจของเจ้าพนักงานทองถ่ินตามพระราชบญัญติัควบคมุอาค่าร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่าง 
รอบคอบ 
3.2 เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอรรปัชัน่ของเจ้าหนาท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คาํสัง่นายกเทศมนตรีมอบอาํนาจเจ้าพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบญัญติัควบคมุอาค่าร พ.ศ. 
2522 ให้กบัรอง 
นายกเทศมนตรี 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
เสนอคาํ สัง่เทศบาลxxxมอบอาํ นาจเจ้าพนักงานทองถ่ินให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผูป้ฏิบติั
ราชการแทน 
นายกเทศมนตรีในการใช้อาํนาจเจ้าพนักงานทองถ่ินตามพระราชบญัญติัควบคมุอาค่าร พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองชาง เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
มีการออกคาํสัง่มอบอาํนาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบญัญติั
ควบคมุอาค่าร พ.ศ. 2522 
ตวัอย่างท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคาํสัง่มอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหวัหนา
ส่วนราชการ 
2. หลกัการและเหตผุล 
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เทศบาลxxx เป็นหน่วยงานบริหารราชการองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินรู้ปแบบหน่ึงท่ีมีอาํนาจหนาท่ี
ในการจดัทาํ 
บริการสาธารณะให้แก้ประชาชนในทองถ่ิน ตามอาํนาจหนาท่ีของเทศบาล ทัง้ท่ีเป็นหนาท่ีตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
หนาท่ีตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขัน้ต่อนการกระจายอาํนาจให้แก้องคก์รปกครองส่วน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ 
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกาํหนดให้เทศบาลมีหนาท่ีต้องทาํอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะ
แก้ประชาชน ผูม้ารบับริการ 
ติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนัน้ มกัจะประสบปัญหาด้านการอาํนวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเน่ืองจาก 
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กบัฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอาํนาจ หรือมอบหมายอาํนาจหนาท่ีใน
การสัง่การ อนุมติั อนุญาต 
ไปยงัหวัหนาหน่วยงานระดบัสาํนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซ่ึงเป็นอปุสรรคอย่างย่ิงต่อการให้บริการ 
ทาํให้การบริการเกิดความ 
ลาชา ประชาชนไม่ได้รบัความสะดวกอนัอาจเป็นสาเหตหุน่ึงของการกระทาํการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบติัราชการของ 
เจ้าหนาท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครฐัเส่ือมประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกาํหนดให้การ
ปฏิบติังานตามอาํนาจ 
หนาท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชนสขุของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบาน
เมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ี
กาํหนดให้การบริหาร 
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชนสขุของประชาชนและเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั ไม่มีขัน้ต่อนการ
ปฏิบติังานเกินความจาํเป็น 
ประชาชนได้รบัการอาํนวยความสะดวกและได้รบัการต่อบสนองคว่์ามต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คมุค่า ตาม 
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกาํหนดให้นายกเทศมนตรี มีอาํนาจหนาท่ี
ในการสัง่ อนุญาต และ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๗๑ 
อนุมติั เก่ียวกบัราชการของเทศบาล มาตรา 48 สตัตรส กาํหนดให้นายกเทศมนตรีควบคมุและ
รบัผิดชอบในการบริหารกิจการ 
ของเทศบาล และเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานเทศบาล และลกูจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอาํนาจ 
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มอบหมายการปฏิบติัราชการให้แก้รองนายกเทศมนตรีท่ีได้รบัแต่งตัง้ในการสัง่หรือการปฏิบติั
ราชการของนายกเทศมนตรีได้ 
มาตรา 48 เอกนูวีสติ กาํหนดให้ปลดัเทศบาลเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานเทศบาล และลกูจาง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี 
และรบัผิดชอบควบคมุดแูลราชการประจาํของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอาํนาจหนาท่ี
อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกาํหนด 
หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกบัประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดั
xxx เร่ือง หลกัเกณฑและ 
เง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาลจงัหวดัxxx 
ดงันัน้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ต่อบสนองคว่์าม
ต้องการของ 
ประชาชน ลดขัน้ต่อนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขัน้ต่อนท่ีมีความยงุยาก จึงจาํเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอาํนาจ 
หนาท่ีของเทศบาลขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเป็นการลดขัน้ต่อนการให้บริการประชาชนให้ได้รบัความสะดวก รวดเรว็ เป็นธรรม ต่อบ
สนองคว่์ามต้องการ 
ของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอาํนาจการตดัสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมติัของผูบ้ริหารทุกระดบั 
3.4 เพ่ือป้องกนัการผูก้ขาดอาํนาจหนาท่ีในการใช้ดลุยพินิจอนัอาจเป็นเหตแุห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน 
ตาํแหนงหนาท่ีราชการ 
4. เป้าหมาย 
จดัทาํคาํสัง่มอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหวัหนาส่วนราชการ จาํนวน 4 
ฉบบั ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลดัเทศบาล รอง
ปลดัเทศบาล และหวัหนา 
ส่วนราชการ ปลดัเทศบาลมอบหมายให้รองปลดัเทศบาล และปลดัเทศบาลมอบหมายให้หวัหนา
ส่วนราชการ 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนักงานเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ออกคาํสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมติั ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบงัคบัและ
หนังสือ สัง่การ 
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6.2 จดัทาํหนังสือแจงเวียนให้ทุกส่วนราชการและผูร้บัมอบอาํนาจให้ปฏิบติัราชการแทนรบัทราบ
และถือปฏิบติั 
6.3 จดัทาํประกาศ ประชาสมัพนัธใ์ห้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผูร้บัมอบหมายงานตามคาํสัง่รายงานผลการปฏิบติังานตามคาํสัง่ท่ีได้รบัมอบหมายในทุก
เดือน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
หวัหนาสาํนักปลดัเทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผลผลิต 
มีคาํสัง่มอบหมายงานให้ผูท่ี้เก่ียวของปฏิบติัราชการแทน จาํนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบบั 
10.2 ผลลพัธ ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รบัอยู่ในระดบัดี 
- ประชาชนได้รบัความสะดวก และลดการผูก้ขาดอาํนาจหนาท่ีอนัเป็นชองทางแห่งการทุจริต 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๗๒ 
2.4 การเชิดชเูกียรติแก้หน่วยงาน/บคุคลในการดาํเนินกิจการ การประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ีประ
จกัษ 
2.4.1 ยกยองเชิดชเูกียรติท่ีมีความซ่ือสตัย ์สจุริต มีคณุธรรม จริยธรรม 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพอ – แมดีเดน 
2. หลกัการและเหตผุล 
เน่ืองในวโรกาส 5 ธนัว่าคม ของทุกปี เป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
เป็นวนัพอแห่งชาติ 
และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวนัแมแห่งชาติ 
ซ่ึงเทศบาลได้กาํหนดเป็นนโยบายในการจดังานวนัพอวนัแมแห่งชาติเป็นประจาํทุกปีติดต่อกนัมา
เพ่ือเทิดทูนพระมหา 
กรณุาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทยอย่าง 
นานัปการ พระองคท์รงเป็นพอและแมของปวงชนชาวไทยท่ีเปี ยมลนด้วยพระเมตตา ทรงหวงใย
อย่างหาท่ีเปรียบมิได้ และเป็น 
การเผยแพรพระคณุของพอและแมท่ีมีต่อครอบครวั สงัคมและประเทศชาติ 
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เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีกาํหนดให้เทศบาลมีหนาท่ี
ส่งเสริมการ 
พฒันาเดก็ สตรี เยาวชน ผูส้งูอาย ุและคนพิการ ประกอบกบัเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบติังานให้
สอดคลองกบัสาํนักงาน 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต 
ในการเชิดชเูกียรติแก้ 
หน่วยงาน/บคุคลในการดาํเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นท่ีประจกัษ โดยการยกยองเชิดชู
เกียรติผูท่ี้มีความซ่ือสตัย ์สจุริต 
มีคณุธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชเูกียรติผูท่ี้ให้ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
ดงันัน้ เทศบาลจึงได้จดักิจกรรมวนัพอ วนัแมแห่งชาติ คือการคดัเลือกพอและแมดีเดนในพืน้ท่ี
เทศบาล เพ่ือมอบโล 
ประกาศเกียรติคณุฯ เป็นการสร้างแบบฉบบัท่ีดีให้ปรากฏแก้สาธารณชน และให้สงัคมได้ตระหนัก
ถึงหนาท่ีอนัสาํคญัย่ิงของพอ 
และแม ท่ีสาํคญัเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชมุชนต่อไป 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือยกยองเชิดชเูกียรติแก้พอ แม ผูมี้ความซ่ือสตัย ์สจุริต ตัง้มัน่อยู่ในหลกัคณุธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือให้พอ แม ท่ีได้รบัการคดัเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก้บตุร ธิดา และสงัคมสืบไป 
4. เป้าหมาย 
จดัพิธีมอบโลประกาศเกียรติคณุแก้พอ แมดีเดน จาํนวน 2 ครัง้/ปี ครัง้ละ 90 คน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนักงานเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํประกาศกาํหนดหลกัเกณฑและวิธีการคดัเลือกพอ แม ดีเดน ท่ีมีคณุสมบติัท่ีจะได้รบัการ
คดัเลือกให้เป็น 
พอ แม ดีเดน ประจาํปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.2 แจงประกาศหลกัเกณฑในการคดัเลือกให้ทุกชมุชนในเขตเทศบาล จาํนวน xx ชมุชน เพ่ือให้แต่
ละชมุชน 
ดาํเนินการคดัเลือก กลัน่กรองบคุคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารบัการคดัเลือกในชัน้ตนมายงัเทศบาล 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 
กลัน่กรองได้พิจารณาอีกครัง้หน่ึง 
6.3 แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองเพ่ือทาํหนาท่ีกลัน่กรองคณุสมบติัผูท่ี้ถกูเสนอช่ือจาก
ชมุชนต่างๆ 
ภายในเขตเทศบาล 
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพอ แม ดีเดนท่ีผานการกลัน่กรองด้านคณุสมบติั โดยเสนอรายช่ือให้
ผูบ้ริหารทราบ 
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และเหน็ชอบ 
6.5 ดาํเนินการจดัพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวนัสาํคญัท่ีตรงกบัวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช และของสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ จาํนวน 2 
ครัง้/ปี โดยเชิญผูว่้าราชการ 
จงัหวดัสมทุรปราการมาเป็นประธานในพิธีมอบโล 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๗๓ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองสวสัดิการสงัคม 
10. ตวัช้ีวดั/ผลสมัฤทธ์ิ 
10.1 ผลผลิต 
- มีพอแมดีเดน ท่ีได้รบัเชิดชเูกียรติไม่น้อยกว่ารอยละ 80 ของจาํนวนกลุ่มเป้าหมาย 
10.2 ผลลพัธ ์
- พอ แมดีเดนท่ีได้รบัมอบโลประกาศเกียรติคณุ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดบัดี 
- มีพอ แมดีเดน ท่ีเป็นบคุคลตนแบบแก้บตุร ธิดา และสงัคมสืบไป 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก้สตรีดีเดน 
2. หลกัการและเหตผุล 
เน่ืองจากในวนัท่ี 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจดักิจกรรมเพ่ือฉลองเน่ืองในโอกาสวนัสตรีสากลและ
ระลึกถึงความ 
เป็นมาแห่งการต่อสู่เพ่ือให้ได้ซ่ึงความเสมอภาค ยติุธรรม สนัติภาพ และการพฒันาและจดัตัง้ขึน้
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเดจ็ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวนัมหามงคล 12 สิงหาคม ซ่ึงเป็นวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระองค ์ด้วยสาํนึก 
ในพระมหากรณุาธิคณุท่ีทรงมีพระวิริยะอตุสาหะ ตรากตราํบาํเพญ็พระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทย
ได้มีโอกาส และได้ 
พระราชทานให้วนัท่ี 1 เดือนสิงหาคมเป็น วนัสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผูใ้ห้ผูห้ญิงไทยมีโอกาส
แสดงถึงความรู้ ความสามารถ 
ในการพฒันาประเทศควบคไูปกบัการสร้างความเข้มแขง็ให้สถาบนัสงัคม และให้สามารถเทียบเทา
สตรีสากลของหลายประเทศ 
ท่ีเจริญแล้ว 
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เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีกาํหนดให้เทศบาลมีหนาท่ี
ส่งเสริมการ 
พฒันาเดก็ สตรี เยาวชน ผูส้งูอาย ุและคนพิการ ประกอบกบัเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบติังานให้
สอดคลองกบัสาํนักงาน 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต 
ในการเชิดชเูกียรติแก้ 
หน่วยงาน/บคุคลในการดาํเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นท่ีประจกัษ โดยการยกยองเชิดชู
เกียรติผูท่ี้มีความซ่ือสตัย ์สจุริต 
มีคณุธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชเูกียรติท่ีให้ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
ดงันัน้ เทศบาลจึงได้จดัให้มีกิจกรรมการมอบรางวลัสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบตัรสตรีดีเดน
ให้กบัสตรีท่ีมี 
คณุสมบติั ดงัน้ี 
1. เป็นผูมี้ความขยนัหมัน่เพียร ซ่ือสตัย ์สจุริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สงัคม 
2. เป็นผูท้าํคณุประโยชนต่อสงัคม และประเทศชาติอย่างเดนชดั สมควรเป็นแบบอย่างแก้คนทัว่ไป 
3. เป็นผูท้าํประโยชนต่อสงัคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พฒันาสงัคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสขุ สงัคม 
ส่งเคราะห ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นท่ียอมรบัของสงัคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก้คนทัว่ไป 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือยกยองเชิดชเูกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสตัย ์สจุริต มีคณุธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสงัคมได้
อย่างภาคภมิูใจ 
3.2 เพ่ือยกยองเชิดชเูกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบติัตนท่ีเป็นประโยชนต่อสงัคม ให้มีขวญัและกาํลงัใจ
ในการบาํเพญ็ตน 
ท่ีเป็นประโยชนต่อสงัคมสืบไป 
4. เป้าหมาย 
มอบประกาศเกียรติคณุให้แก้สตรีได้รบัการคดัเลือกเป็นสตรีดีเดน จาํนวน xx คน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๗๔ 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํประกาศกาํหนดหลกัเกณฑและวิธีการคดัเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคณุสมบติัท่ีจะได้รบัการ
คดัเลือกให้เป็นสตรี 
ดีเดนประจาํปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.2 แจงประกาศหลกัเกณฑในการคดัเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลxxxทราบทัว่กนั เพ่ือให้แต่
ละตาํบล 
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ดาํเนินการคดัเลือก กลัน่กรองบคุคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารบัการคดัเลือกในชัน้ตนมายงัเทศบาล 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 
กลัน่กรองได้พิจารณาอีกครัง้หน่ึง 
6.3 แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองเพ่ือทาํหนาท่ีกลัน่กรองคณุสมบติัผูท่ี้ถกูเสนอช่ือจาก
แต่ละตาํบลภายใน 
เขตเทศบาล 
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือสตรีดีเดนท่ีผานการกลัน่กรองด้านคณุสมบติั โดยเสนอรายช่ือให้
ผูบ้ริหารทราบ 
และเหน็ชอบ 
6.5 ดาํเนินการจดัพิธีการมอบประกาศเกียรติคณุให้แก้สตรีดีเดนตามระเบยีบฯ ในวนัสตรีสากล 
จาํนวน 1 ครัง้/ปี 
โดยเชิญนายกเทศมนตรีxxxเป็นประธานในพิธี 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองสวสัดิการสงัคม 
10. ตวัช้ีวดั/ผลสมัฤทธ์ิ 
10.1 ผลผลิต 
- สตรีดีเดนผูบ้าํเพญ็ประโยชนต่อสงัคมตามหลกัเกณฑท่ีกาํหนดได้รบัการยกยองเชิดชเูกียรติ ไม่
น้อยกว่ารอยละ 80 
10.2 ผลลพัธ ์
- สตรีดีเดนผูไ้ด้รบัการเชิดชเูกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี 
- มีสตรีท่ีเป็นบคุคลตนแบบท่ีดี ปรากฏต่อสงัคมสืบไป 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชเูกียรติหน่วยงาน/บคุคลท่ีประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ีประจกัษ 
2. หลกัการและเหตผุล 
สงัคมในปัจจบุนัอยู่ด้วยความเรงรีบ แก้งแยงแขงขนั เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ทาํให้การมี 
คณุธรรม จริยธรรมของผูค้นเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทกุระดบัทุกภาค 
ส่วนรวมถงึปัญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสงัคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก้คนรนุหลงั เทศบาลxxx จึงจดัให้มี
การยกยอง เชิดช ู
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เผยแพร ประชาสมัพนัธแ์ละมอบรางวลัหรือประกาศเกียรติคณุแก้ผูก้ระทาํความดี เพ่ือส่งเสริม
สร้างขวญัและกาํลงัใจแก้คนดี 
เหลานัน้ให้รวมกนัสร้างสรรคสงัคมท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลกุ
กระแสการสร้างสงัคมแห่งความดี 
อย่างเป็นรู้ปธรรม เน่ืองจากความดีและคณุธรรม เป็นรากฐานอนัสาํคญัในการพฒันาสงัคม สู่
ความอยู่เยน็เป็นสขุ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๗๕ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือยกยองเชิดชเูกียรติแก้หน่วยงาน/บคุคลท่ีมีความซ่ือสตัย ์สจุริต มีคณุธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกยองเชิดชเูกียรติแก้หน่วยงาน/บคุคลท่ีให้ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
3.3 เพ่ือยกยองเชิดชเูกียรติแก้หน่วยงาน/บคุคลท่ีดาํรงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสร้างขวญั กาํลงัใจ ตลอดจนปลกุจิตสาํนึกและกระตนุให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอนั
เป็น กศุโลบาย 
หน่ึงในการปลกูจิตสาํนึกให้สงัคมตระหนักถึงคณุค่าแห่งความดีมากย่ิงขึน้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการยกยองเชิดชเูกียรติแก้หน่วยงาน/บคุคลท่ีประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจาํนวนไม่น้อย
กว่า 10 คน/ปี 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
พืน้ท่ีเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
จดัให้มีการเผยแพร ประชาสมัพนัธย์กยองเชิดชเูกียรติหน่วยงาน/บคุคล ท่ีประพฤติปฏิบติัตนให้
เป็นท่ีประจกัษผาน 
ทางส่ือชองทางต่างๆ ได้แก้ ว่ารสารเทศบาลxxx เวบ็ไซตเทศบาลxxx ส่ือสงัคม (Social Media) เป็น
ตน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
จาํนวนหน่วยงาน/บคุคลท่ีได้รบัการยกยองเชิดชเูกียรติ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๗๖ 
2.4.2 ยกยองเชิดชเูกียรติท่ีให้ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
ตวัอย่างท่ี 1 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก้คณะกรรมการชมุชน 
2. หลกัการและเหตผุล 
ด้วยเทศบาลxxx เป็นองคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน มีพืน้ท่ีรบัผิดชอบจาํนวน xxx ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย x 
ตาํบล x หมบูาน มีประชากรทัง้ส้ิน xxx คน ประชากรแฝงประมาณ xxx คน ครวัเรือนจาํนวน xxx 
ครวัเรือน ในการ 
บริหารงานของเทศบาลมงุส่งเสริมให้ประชาชนในทองถ่ินได้เข้ามามีส่วนรวมในการพฒันางานและ
แก้ไขปัญหาได้ตรงกบัความ 
ต้องการของประชาชนมากท่ีสดุ 
ปัจจบุนัเทศบาลxxx ได้จดัตัง้ชมุชนไว้แล้ว จาํนวน xx ชมุชน เพ่ือให้เป็นไปตามรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 มาตรา 2 ท่ีบญัญติัให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี 
พระมหากษตัริยทรงเป็นประมขุ และพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย การ
ปฏิบติังานตามหนาท่ี 
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชนสขุของประชาชน โดยใช้หลกัการบริหารกิจการบานเมืองทีดี
และคาํนึงถึงการมีส่วนรวม 
ของประชาชน มาตรา 50 (9) กาํ หนดให้เทศบาลมีหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นหนาท่ี
ของเทศบาลและ 
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขัน้ต่อนการกระจายอาํนาจให้แก้องคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 (16) 
กาํหนดให้เทศบาลมีอาํนาจและหนาท่ีส่งเสริมการมีส่วนรวมของราษฎรในการพฒันาทองถ่ิน 
ประกอบกบัมีหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0413/ว 1553 ลงวนัท่ี 29 ธนัว่าคม 2530 มีวตัถปุระสงค ์ท่ีจะให้มี
คณะกรรมการชมุชนเข้ามา 
เป็นตวัแทนของประชาชนในชมุชนต่างๆ ทาํหนาท่ีในการประสานงานกบัเทศบาลและหน่วยงาน
อ่ืนๆ รวมตลอดทัง้การดแูล 
ทุกขสขุของพ่ีนองประชาชนในชมุชนระเบียบเทศบาลxxx ว่าด้วยคณะกรรมการชมุชน พ.ศ. 25xx 
ลงวนัท่ี xx เดือนxxx 25xx 
และประกาศเทศบาลxxx เร่ืองหลกัเกณฑและวิธีปฏิบติัการเลือกตัง้ พ.ศ. 25xx ลงวนัท่ี xx เดือนxxx 
25xx 
เน่ืองจากคณะกรรมการชมุชนท่ีมาจากการเลือกตัง้จากประชาชนในแต่ละชมุชนต่างอทิุศเวลา 
แรงกาย แรงใจ 
ปฏิบติัหนาท่ีโดยไม่ได้รบัค่าต่อบแทน ประกอบกบัเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบติังานให้สอด
คลองกบัสาํนักงานคณะกรรมการ 
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ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก้หน่วยงาน/บคุคล 
ในการดาํเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นท่ีประจกัษ โดยการยกยองเชิดชเูกียรติผูท่ี้มีความ
ซ่ือสตัย ์สจุริต มีคณุธรรม 
จริยธรรม ยกยองเชิดชเูกียรติท่ีให้ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
ดงันัน้ เทศบาลจึงได้จดัให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก้คณะกรรมการชมุชนท่ีอทิุศ
เวลา แรงกายแรงใจ 
ปฏิบติัหนาท่ีครบว่าระการดาํรงตาํแหนง 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือยกยองเชิดชเูกียรติแก้คณะกรรมการชมุชนท่ีอทิุศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบติัหนาท่ีเป็น
กรรมการชมุชนมา 
ด้วยดี จนครบว่าระการดาํรงตาํแหนง 
3.2 เพ่ือยกยองเชิดชสูตรีแก้คณะกรรมการชมุชนท่ีประพฤติปฏิบติัตนเป็นประโยชนต่อสงัคมให้มี
ขวญัและกาํลงัใจ 
4. เป้าหมาย 
มอบประกาศเกียรติคณุให้แก้คณะกรรมการชมุชนท่ีอทิุศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบติัหนาท่ีจนครบ
ว่าระการดาํรง 
ตาํแหนง จาํนวน xx ชมุชน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
หองประชมุเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ตรวจสอบรายช่ือของคณ์ะกรรมการชมุชนท่ีครบว่าระการดาํรงตาํแหนง 
6.2 จดัทาํประกาศเกียรติคณุ 
6.3 จดัพิธีมอบประกาศเกียรติคณุแก้คณะกรรมการชมุชนในการประชมุเวทีชาวบาน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๗๗ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองสวสัดิการสงัคม 
10. ตวัช้ีวดั/ผลสมัฤทธ์ิ 
10.1 ผลผลิต 
- คณะกรรมการชมุชนท่ีอทิุศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบติัหนาท่ีจนครบว่าระ 4 ปี ได้รบัการยกยอง
เชิดชเูกียรติ 
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ไม่น้อยกว่ารอยละ 100 
10.2 ผลลพัธ ์
- คณะกรรมการชมุชนผูไ้ด้รบัการเชิดชเูกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี 
- มีคณะกรรมการชมุชนตนแบบท่ีดี ด้านการบาํเพญ็ประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชเูกียรติแก้บคุคล หน่วยงาน องคก์รดีเดน ผูท้าํคณุประโย
ชนหรือเข้ารวมใน 
กิจกรรมของเทศบาลxxx 
2. หลกัการและเหตผุล 
การส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึน้ในหน่วยงานและสงัคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอนั
สาํคญัในการพฒันา 
สงัคมสู่ความอยู่เยน็เป็นสขุ โดยเฉพาะเนนการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดาํรงชีวิตตามแนว
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี 
คณุธรรม จริยธรรม วิริยะอตุสาหะ กลาหาญ ซ่ือสตัยส์จุริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็น
หลกัสาํคญัของการทาํความดี 
ดงันัน้ เพ่ือส่งเสริมให้บคุลากร หน่วยงานท่ีมีความตัง้ใจในการปฏิบติังานด้วยความซ่ือสตัย ์สจุริต 
ทาํความดีอย่างต่อเน่ืองเป็น 
แบบอย่างแก้ประชาชนตาํบลแสนพนั ผูท่ี้ทาํคณุประโยชนหรอืเตม็ใจเข้ารวมในกิจกรรมของ
เทศบาลxxxอย่างสมํา่เสมอ เทศบาล 
xxxจึงจดักิจกรรมยกยองและเชิดชคูวามดี ความซ่ือสตัย ์สจุริต และการต่อต้านการทุจริตแก้บคุคล 
หน่วยงาน องคก์รดีเดน 
ผูท้าํความดี มีความซ่ือสตัยส์จุริต และผูท้าํคณุประโยชนหรือเข้ารวมในกิจกรรมของเทศบาลxxx 
โดยการมอบใบประกาศ 
เกียรติคณุเพ่ือยกยองบคุคลผูเ้สียสละและทาํคณุประโยชนให้กบัเทศบาลท่ีควรได้รบัการยกยอง
ชมเชย และเป็นบคุคลตวัอย่าง 
และจดักิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสมัพนัธ ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องคก์รในเขตเทศบาลxxx
มีค่านิยม ยกยอง เชิดช ู
และเหน็คณุค่าของการประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัคณุธรรมและจริยธรรม 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจแก้ผูท้าํคณุประโยชน และมีส่วนรวมในกิจกรรมของเทศบาลxxx 
3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจงูใจให้ประชาชน หน่วยงาน องคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลxxx 
ตระหนักถึงความซ่ือสตัยส์จุริต เสียสละเพ่ือประโยชนส่วนรวม 
3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสมัพนัธ ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องคก์รในเขตเทศบาลxxxมี
ค่านิยม ยกยอง เชิดช ู
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และเหน็คณุค่าของการประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัคณุธรรมและจริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชน หน่วยงาน องคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในเขตเทศบาลxxx 
- ผูท้าํคณุประโยชน และมีส่วนรวมในกิจกรรมของเทศบาลxxx 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
พืน้ท่ีในเขตเทศบาลxxx ตาํบลแสนพนั อาํเภอxxx จงัหวดัxxx 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๗๘ 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัประชมุช้ีแจงแนวทางการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการรวมกนัในการกาํหนดหลกั
เกณฑการพิจารณาใน 
การคดัเลือกบคุคล หน่วยงาน องคก์รดีเดน 
6.2 คดัเลือกและประกาศยกยองบคุคล หน่วยงาน องคก์รทาํความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
6.3 จดักิจกรรมยกยองเชิดชเูกียรติ และมอบใบประกาศแก้บคุคล หน่วยงาน องคก์รดีเดนท่ีผาน
การคดัเลือกและได้ 
คะแนนสงูสดุ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักปลดัเทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ยกยองและเชิดชเูกียรติแก้บคุคล หน่วยงาน องคก์รดีเดน ผูท้าํคณุประโยชนหรือเข้ารวมใน
กิจกรรมของ 
เทศบาลxxx 
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องคก์รในเขตเทศบาลxxxมีค่านิยม ยกยอง เชิดช ูและเหน็คณุค่าของ
การประพฤติ 
ปฏิบติัตนตามหลกัคณุธรรมและจริยธรรม 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชเูกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ 
2. หลกัการและเหตผุล 
ในปัจจบุนัสงัคมไทยให้ความสาํคญักบัการมีส่วนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบ
มีส่วนรวมตามท่ี 
บญัญติัไว้ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย นอกจากน้ียงัเป็นการยกยองเชิดชเูกียรติบคุคล 
เดก็ เยาวชนและองคก์รท่ีให้ 
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การสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ท่ีเป็นประโยชนแก้ชมุชน สงัคม
และประเทศชาติ เพ่ือเป็น 
ขวญักาํลงัใจให้บคุคลหรือองคก์รมีความมงุมัน่ ตัง้ใจ รวมเป็นแก้นนําในการส่งเสริม สนับสนุน 
และอนุรกัษมรดกทาง 
ศิลปวฒันธรรมของชาติสืบไป 
กองการศึกษา จดัทาํกิจกรรมเชิดชเูกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ี้ได้รบัการคดัเลือก
ระดบัหมบูานเข้ารบั 
ใบประกาศเชิดชเูกียรติและเน่ืองในวนัสืบสานประเพณี วนัส่งกรานต และวนัผูส้งูอายใุนทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจ 
ให้ประชาชนมีความมงุมัน่ ชวยเหลือสงัคม และเป็นแบบอย่างต่อบคุคลอ่ืนในชมุชน 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือยกยองบคุคล เดก็และเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการดาํเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ท่ีเป็น 
ประโยชนแก้ชมุชน สงัคม และประเทศชาติอย่างต่อเน่ืองให้สงัคมได้รบัรู้ 
3.2 เพ่ือประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรผลงานของผูท่ี้ได้รบัรางวลัให้เป็นตวัอย่างท่ีดีแก้สาธารณชน
ต่อไป 
3.3 เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจให้บคุคล เดก็และเยาวชน รวมสนับสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ 
และวฒันธรรมอย่างต่อเน่ืองและกว่างขว่างย่ิงขึน้ 
4. เป้าหมาย 
เดก็ เยาวชน และประชาชนในพืน้ท่ีตาํบลแสนพนั 
5. สถานท่ีดาํเนินการ 
ศาลาเอนกประสงค ์ ตาํบลแสนพนั อาํเภอxxx จงัหวดัxxx 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๗๙ 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมเชิดชเูกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ 
6.2 ประสานกาํนัน ผูใ้ห้ญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคดัเลือกบคุคลผูเ้ข้ารวมกิจกรรมเชิดชเูกียรติ
ประชาชนผูมี้จิต 
สาธารณะ 
6.3 จดัทาํเอกสารผูท้าํคณุประโยชนด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผูบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี 
- ด้านชวยเหลือสงัคมดีเดน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภมิูปัญญาทองถ่ินดีเดน การจกัสาน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภมิูปัญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพืน้บาน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภมิูปัญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ด้านอนุรกัษศิลปวฒันธรรมการแสดงกลองยาว (เดก็และเยาวชน) 
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6.4 ดาํเนินการจดัทาํกิจกรรมเชิดชเูกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ 
6.5 สรปุผลการจดัทาํกิจกรรมเชิดชเูกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบ้งัคบับญัชา 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ผูท้าํคณุประโยชนได้รบัการเชิดชเูกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกบั
ประชาชน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๘๐ 
2.4.3 ยกยองเชิดชเูกียรติท่ีดาํรงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชเูกียรติประชาชนผูป้ฏิบติัตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลกัการและเหตผุล 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญาท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชดาํรสัช้ีแนะแนว
ทางการดาํเนินชีวิตแก้ 
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตัง้แต่กอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลงัได้ทรงเนนยํา้แนวทางการ 
แก้ไขเพ่ือให้รอดพนและสามารถดาํรงอยู่ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนภายใตกระแสโลกาภิวฒันและ
ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึง 
การเกษตรในสมยักอน เกษตรกรจะทาํการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศยัธรรมชาติตามสภาพแวด
ลอมมีการปลกูพืชหลากหลาย 
ชนิดคละกนั ทัง้พืชผกั ไม่ผล ไม่ยืนตน พืชสมนุไพร พืชใช้สอย ในลกัษณ์ะของส่วนผสม ต่อมามี
การพฒันาเป็นการเกษตรเพ่ือ 
การบริโภคและจาํหนาย ทาํให้ต้องใช้ทรพัยากรจากภายนอกมากขึน้ ตนทุนการผลิตสงูขึน้ประกอบ
กบัเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ทาํให้ต้องหนักลบัมาทาํการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจาํหนายในลกัษณ์ะเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกครัง้ การปลกูผกั 
ส่วนครวัรัว้กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีนาสนใจ เน่ืองจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พืน้ท่ีเลก็ๆ ให้เกิด 
ประโยชน ปลอดภยัจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค่าง ทาํให้สภาพแวดลอมของบริเวณบานนา
อยู่นาอาศยั และท่ีสาํคญั 
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สามารถใช้บริโภคในครวัเรือนเป็นการลดรายจายของคร์อบครวัแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือ
จากการบริโภคในครวัเรือน 
สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก้ครอบครวัอีกด้วย 
ตัง้แต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนท้ิงชวงและปริมาณน้ําฝนท่ีมีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภยัแลง ทาํให้
เกษตรกรในพืน้ท่ี 
ชลประทานส่วนให้ญไม่สามารถทาํนาปรงัได้ แต่ยงัมีเกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ีอยู่ใกลกบัคลองส่งน้ํา 
ประมาณ 500 ไร เกษตรกร 
เหลาน้ีจะอาศยัน้ําจากชลประทานในชวงแรกของการปลอยน้ําจนถึงชวงเกบ็เก่ียว เกษตรกรได้
รบัทราบถึงสถานการณภยัแลงดี 
และได้ดาํเนินการตามมาตรการของรฐับาลได้มีการลดพืน้ท่ีการทาํนาปรงัลงอย่างมาก โดย
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจยัการผลิต ซ่ึงมีเกษตรกรสมคัรใจเข้ารวมโครงการฯ 
โดยพืชท่ีใช้น้ําน้อยเพ่ือปลกู 
ทดแทนการปลกูขาวนาปรงั อาทิ พืชตระกลูถัว่ พืชส่วนครวั สบัปะรด ฯลฯ ซ่ึงการท่ีเกษตรกรใน
พืน้ท่ีหนัมาปลกูพืชใช้น้ําน้อย 
แทนการปลกูขาวนาปรงันัน้ จะเหน็ได้ว่าใช้น้ําน้อยกว่าการปลกูขาว เชน พืน้ท่ีทาํน้ํา 1 ไร ใช้น้ํา 
1,738 ลกูบาศกเมตร ขณะท่ี 
พืน้ท่ีปลกูสบัปะรด 1 ไร ใช้น้ํา 583 ลกูบาศกเมตร เป็นตน จึงเป็นวิธีหน่ึงของการดาํเนินการ
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรท่ี 
ได้รบัผลกระทบจากภยัแลงในพืน้ท่ีตาํบลหนองตาแต่มอย่างยัง่ยืน 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัได้เหน็ความสาํคญัของการส่งเสริมการดาํเนินชีวิตตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมจาก 
การดาํเนินชีวิตในครวัเรือนเป็นลาํดบัแรก จึงได้รวมกบัศนูยบริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบลแสนพนัคดัเลือก 
ประชาชนท่ีปฏิบติัตนตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช้ทรพัยากรน้ําและตนทุนใน
การใช้จายลงได้ และ 
สามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบได้อีกทางหน่ึง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต
ชลประทาน ท่ีมีการบริหาร 
จดัการน้ําในพืน้ท่ีเพาะปลกูพืชฤดแูลงให้สอดคลองกบัปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียว
ของเพ่ือเป็นตวัอย่าง ตลอดจน 
สามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีได้รบัผลกระทบจากภยัแลงให้มีรายได้จาก
กิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยัง่ยืน จึง 
ได้จดัทาํกิจกรรมเชิดชเูกียรติประชาชนผูป้ฏิบติัตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตัง้ให้เป็น
วิทยากรประจาํศนูยเรียนรู้ 
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โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ศนูยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทัง้ยงัเป็นตวัอย่างให้แก้
เกษตรกรได้น้อมนําแนวทาง 
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมาใช้ในการดาํเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือเชิดชเูกียรติประชาชนผูป้ฏิบติัตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตวัอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจาํศนูยเรียนรู้ 
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ศนูยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก้เกษตรกร 
4. สถานท่ีดาํเนินการ 
ศนูยเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ศนูยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วิธีดาํเนินการ 
5.1 ประชมุคณะกรรมการศนูยบริการฯ ประจาํตาํบลแสนพนั 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๘๑ 
5.2 ดาํเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจาํปี 25xx 
5.3 มอบใบประกาศนียบตัร และแต่งตัง้ให้เป็นวิทยากรประจาํศนูยเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํริ ศนูย 
สาธิตเกษตรผสมผสาน 
5.4 ประชาสมัพนัธศ์นูยเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ศนูยสาธิตเกษตรผสมผสาน 
5.5 สรปุและรายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทัง้ส้ิน xxx บาท 
8. ผูร้บัผิดชอบโครงการฯ 
งานส่งเสริมการเกษตร สาํนักปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั อาํเภอxxx จงัหวดัxxx 
9. ตวัช้ีวดั 
9.1 ตวัช้ีวดัท่ี 1 ระดบัความสาํเรจ็ของเกษตรกรสมคัรใจเข้ารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชดาํริ 
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ระดบัความสาํเรจ็กิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศนูยเรียนรู้โครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
ศนูยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศนูยเรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวดัจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บคุคลทัว่ไปท่ีสนใจขอเข้า 
ศึกษาโครงการฯ จาํนวน 100 คน 
10. ผลลพัธ ์
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10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมคัรใจเข้ารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดาํริ 
ตามหลกัปรชัญา 
เศรษฐกิจ และนํากลบัไปดาํเนินการอย่างเป็นรู้ปธรรม 
10.2 ศนูยเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ศนูยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศนูยเรียนรู้
เกษตร 
ผสมผสาน ดาํเนินงานอย่างเป็นรู้ปธรรมและเป็นศนูยเรียนรู้มีชีวิตของตาํบลแสนพนัได้ 
10.3 ศนูยเรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ศนูยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศนูยเรียนรู้
เกษตร 
ผสมผสาน มีเกษตรกร 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๘๒ 
2.5 มาตรการจดัการในกรณีได้ทราบ หรือรบัแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดาํเนินการให้มีขอตกลงระหว่างบคุลากรในองคก์รได้ปฏิบติัหนาท่ีราชการด้วยความ 
ซ่ือสตัย ์สจุริต มีคณุธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จดัทาํขอตกลงการปฏิบติัราชการ” 
2. หลกัการและเหตผุล 
จากการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัได้กาํหนดดชันี
ในการประเมินท่ี 
คาํนึงถึงหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวฒันธรรมของประเทศไทยเป็นหลกัรวมถึงขอ
เทจ็จริงของการทุจริตท่ีเกิดขึน้ 
ภายในหน่วยงานของภาครฐั สาเหตสุ่วนมากเกิดจากการดาํเนินงานของระดบับคุคล หรือเกิดจาก
ปัจจยัทางวฒันธรรมของ 
องคก์ร หรือเกิดจากลกัษณ์ะงานและการรบัส่ิงของต่างๆ ท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริต ดงันัน้ วิธีการ
บริหารจดัการภายในองคก์รท่ี 
นําไปสู่การปรบัเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์รให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรบัได้
ของผูบ้ริหารและเจ้าหนาท่ี 
ภายในองคก์ร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรบัผิดชอบและการมีส่วนรวมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองคก์ร ของ 
ผูบ้ริหารและเจ้าหนาท่ีถึงแมจะเป็นส่ิงท่ียากต่อการดาํเนินงานกต็าม แต่เป็นส่ิงสาํคญัท่ีหน่วยงาน
ต้องสร้างให้เกิดการ 
เปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสู่องคก์รท่ีมีคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างแนวรวมในการต่อต้าน 
การทุจริตอนัจะส่งผลต่อสงัคม ชมุชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภยัจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทจุริตในทุกรูป้แบบ 
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ดงันัน้ เทศบาลxxx จึงได้จดัทาํมาตรการ “จดัทาํขอตกลงการปฏิบติัราชการ” ท่ีกาํหนดดชันีในการ
ประเมินการ 
ปฏิบติัราชการด้วยความซ่ือสตัย ์สจุริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ขึน้ เพ่ือเป็น
การพฒันาวิธีการดาํเนินงาน 
ภายในองคก์รท่ีจะนําไปสู่การยกระดบัคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานให้สงูขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้บคุลากรปฏิบติัราชการด้วยความซ่ือสตัย ์สจุริต มีคณุธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สาํนัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบติั 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีมีความโปรงใส มีคณุธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บคุลากรในองคก์รปฏิบติัตามเกณฑตวัช้ีวดัขอตกลงการปฏิบติัราชการ 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํขอตกลงในการปฏิบติัราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกบัผูบ้ริหารทอง
ถ่ินท่ีมีดชันีในการ 
ประเมินการปฏิบติัราชการด้วยความซ่ือสตัย ์สจุริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบติัราชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ริหารทราบ 
6.3 ประชาสมัพนัธพ์รอมแจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบติั 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xxx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ทุกสาํนัก/กอง เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
มีการจดัทาํขอตกลงการปฏิบติัราชการ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๘๓ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจดัทาํขอตกลงการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสน
พนั” 
2. หลกัการและเหตผุล 
ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บญัญติัว่าการ
ปฏิบติัหนาท่ี 
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ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คาํนึงถึงความ
รบัผิดชอบของผูป้ฏิบติังานการมี 
ส่วนรวมของประชาชนการเป ดเผยขอมลู การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ทัง้น้ี ตามความเหมาะสม 
ของแต่ละภารกิจ ประกอบกบั พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบาน
เมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กาํหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชนในการปฏิบติัราชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ
คณะรฐัมนตรีเพ่ือกาํหนดมาตรการ 
กาํกบัการปฏิบติัราชการ โดยวิธีการจดัทาํความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 
เพ่ือแสดงความรบัผิดชอบใน 
การปฏิบติัราชการ รวมทัง้มาตรา 45 กาํหนดให้ส่วนราชการ จดัให้มีคณะผูป้ระเมินอิสระ
ดาํเนินการประเมินผลการปฏิบติั 
ราชการของส่วนราชการเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิของภารกิจ คณุภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูร้บับริการ ความ 
คมุค่าในภารกิจ ทัง้น้ีตามหลกัเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกาํหนด 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัจึงได้จดัให้มีการจดัทาํขอตกลงและติดตามผลการปฏิบติัราชการ 
โดยมีการลงนามใน 
ขอตกลงการปฏิบติัราชการระหว่างนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนักบัปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลแสนพนั และหวัหนาสาํนัก 
ปลดั/ผูอ้าํนวยการกอง และให้มีการลงนามจดัทาํขอตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบติัราชการ
ตามคาํรบัรองการปฏิบติั 
ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้การปฏิบติัราชการตามขอตกลงการปฏิบติัราชการของหน่วยงานระดบัสาํนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลผุลสมัฤทธ์ิตามท่ีกาํหนด 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดบัสาํนัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ต่อน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผล 
การปฏิบติัราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบติัราชการระดบัสาํนัก/กอง/ฝ่าย ตามขอตกลง
การปฏิบติัราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ 25xx 
3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดบัสาํนัก/กอง/ฝ่าย สามารถจดัเตรียมเอกสาร และหลกัฐานของตวัช้ีวดัผล
การปฏิบติั 
ราชการตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการ เพ่ือเป็นขอมลูประกอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
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4. การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามขอตกลงการปฏิบติัราชการของหน่วยงานระดบัสาํนัก/
กอง/ฝHาย 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั ได้ทาํขอตกลงผลงานกบัผูใ้ตบงัคบับญัชาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
อย่างชดัเจน โดยจดัทาํ 
ขอตกลงการปฏิบติัราชการ ในระดบัสาํนัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดาํเนินงานตามขอตกลงการปฏิบติั
ราชการดงักล่าวบรรล ุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลผุลสมัฤทธ์ิตามท่ีกาํหนด และรบัส่ิงจงูใจตาม
ระดบัผลงาน โดยได้มีการลงนาม 
บนัทึกขอตกลงการปฏิบติัราชการระหว่างนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบัปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล และปลดัองคก์าร 
บริหารส่วนตาํบลกบัหวัหนาหน่วยงานในสงักดั พรอมคณะทาํงานได้รวมกนัพิจารณาและเลือก
ตวัช้ีวดัในประเดน็การ 
ประเมินผลการปฏิบติัราชการแต่ละมิติ ดงัน้ี 
1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชนสขุของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคมุค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขัน้ต่อนการปฏิบติังาน 
5) การอาํนวยความสะดวกและการต่อบสนองคว่์ามต้องการของประชาชน 
6) การพฒันาความรู้และการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๘๔ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
1.1 ช้ีแจงสาํนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผูป้ฏิบติังานทราบ และทาํความเข้าใจเก่ียวกบัตวัช้ีวดั และ
กรอบการ 
ประเมินผลการปฏิบติัราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ 2548 
1.2 ติดตามผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัให้มีผลการปฏิบติัราชการอย่างเหมาะสม เชน 
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลกัฐานต่างๆ เชน รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรบัรองการ
ปฏิบติั 
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกบัการดาํเนินการตามตวัช้ีวดั 
เป็นตน 
- ติดตามผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั โดยการประสานงานกบัผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั และผูจ้ดัเกบ็
ขอมลู 
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เพ่ือให้การดาํเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด และการมีส่วนรวมของผูบ้ริหารของหน่วยงาน
ในการกาํกบัดแูลและติดตาม 
ผลการดาํเนินงานดงักล่าว 
1.3 รบัฟ0งความคิดเหน็ของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบตวัช้ีวดั เพ่ือให้การดาํเนินงานบรรลตุาม
เป้าหมายหรือตวัช้ีวดัท่ี 
กาํหนด 
1.4 วดัผลลพัธท่ี์ได้จากการปฏิบติังานเปรียบเทียบกบัค่าเป้าหมาย และเกณฑการให้คะแนน 
1.5 ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการใน 
เบือ้งตนไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบติังานบรรลผุลสมัฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว้ 
6. การคาํนวณผลการประเมินการปฏิบติัราชการ 
ผลการประเมิน ระดบัคะแนนท่ีได้รบั 
มีผลการปฏิบติัราชการอยู่ในระดบัดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
มีผลการปฏิบติัราชการอยู่ในระดบัดีมาก 4 
มีผลการปฏิบติัราชการอยู่ในระดบัดี 3 
มีผลการปฏิบติัราชการอยู่ในระดบัพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบติัราชการอยู่ในระดบัปรบัปรงุ 1 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๘๕ 
2.5.2 มีการให้ความรวมมือกบัหน่วยงานราชการ จงัหวดั อาํเภอ ท่ีได้ดาํเนินการตามอาํนาจ 
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคมุ ดแูลการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ให้ความรวมมือกบัหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดาํเนินการตามอาํนาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคมุ 
ดแูล การปฏิบติัราชการของเทศบาลxxx 
2. หลกัการและเหตผุล 
เทศบาลxxxให้ความรวมมือกบัหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดาํเนินการตามอาํนาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคมุ ดแูล 
การปฏิบติัราชการของเทศบาลxxx เน่ืองจากเหน็ความสาํคญัของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจยั
สาํคญัชวยให้การดาํเนินงานตาม 
ภารกิจของเทศบาลxxxเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยป้องกนัหรือลดความเส่ียง
จากการดาํเนินงานท่ี 
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ ซ่ึงนอกจากจะให้ความรวมมือกบัหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง., 
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จงัหวดั, อาํเภอ) แล้ว เทศบาลxxxยงัให้ความสาํคญักบัการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหนาท่ี
ตรวจสอบภายในทาํหนาท่ี 
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุก
ส่วนราชการ 
การให้ความรวมมือกบัสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบญัชีและงบการเงิน
ประจาํปี ได้มอบหมายให้ 
หน่วยงานผูเ้บิก/หวัหนาหน่วยคลงั มีหนาท่ีให้คาํช้ีแจงและอาํนวยความสะดวกแก้เจ้าหนาท่ีของ
สาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
กรณีได้รบัขอทกัทวงให้หวัหนาหน่วยงานผูเ้บิก/หวัหนาหน่วยงานคลงัปฏิบติัตามขอทกัทวงโดยเรว็ 
อย่างชาไม่เกิน 45 วนั 
นับจากวนัท่ีได้รบัแจงขอทกัทวง กรณีท่ีช้ีแจงขอทกัทวงไปยงั สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยนัว่ายงัไม่มี
เหตผุลท่ีจะลางขอทกัทวง กจ็ะ 
ดาํเนินการช้ีแจงเหตผุลและรายงานให้ผูว่้าราชการจงัหวดัให้เสรจ็ส้ินภายใน 45 วนั นับจากวนัท่ีได้
รบัทราบผลการวินิจฉัย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคก์ร 
ปกครองส่วนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2548 
ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบส่วนและดาํเนินการทางวินัย ฝ่าย
นิติการและ 
ดาํเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดาํเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
โดยเครงครดั เท่ียงธรรม ไม่ 
เลือกปฏิบติั กรณีมีเร่ืองรองเรียนกล่าวหาบคุลากรท่ีปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
นอกจากน้ี ยงัให้ความรวมมือกบัสาํนักงาน ป.ป.ช./สาํนักงาน ป.ป.ช. จงัหวดั ท่ีได้ดาํเนินการตาม
อาํนาจหนาท่ีเพ่ือ 
การตรวจสอบ ควบคมุ ดแูล การปฏิบติัราชการของเทศบาลxxx เพ่ือความโปรงใส และป้องกนัการ
ทุจริต และผลการ 
บริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจดัการ กรณีได้รบัทราบหรือรบัแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปรงใส และป้องกนัการทุจริต ตามหลกัการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสาํนัก/กอง/ฝ่าย จดัทาํขอตกลงการปฏิบติัราชการต่อผูบ้ริหาร 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
ทุกสาํนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
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- ทุกสาํนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความรวมมือกบัหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดาํเนินการตามอาํนาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ 
ควบคมุ ดแูล การปฏิบติัราชการของเทศบาลxxx 
- ปฏิบติัตามขอทกัทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาํหนด 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๘๖ 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ใช้จายงบประมาณรวมในหมวดค่าต่อบแทน ค่าใช้สอย และวสัด ุ
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ทุกสาํนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 เทศบาลxxxมีมาตรการจดัการ กรณีได้รบัทราบหรือรบัแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
10.2 เทศบาลxxxมีความโปรงใส และป้องกนัการทุจริต ตามหลกัการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให้ความรวมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทัง้ภาครฐัและองคก์รอิสระ” 
2. หลกัการและเหตผุล 
กลไกการกาํกบัดแูลองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินตามกฎหมาย องคก์รปกครองส่วนทองถ่ินแต่ละ
ประเภทได้ให้ 
อาํนาจขาราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทัง้ผูว่้าราชการจงัหวดัและนายอาํเภอกาํกบั
ดแูลให้องคก์รปกครองส่วน 
ทองถ่ินดาํเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเครงครดัและมีประสิทธิภาพตามอาํนาจหนาท่ีท่ี
กาํหนดไว้ในกฎหมาย 
กลไกองคก์รอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อาํนาจขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของ 
กบัการใช้จายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบขอบงัคบัหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองทองถ่ินและองคก์ร 
ปกครองส่วนทองถ่ินดาํเนินกิจการต่างๆ อย่างโปรงใสและสจุริต ซ่ึงหน่วยงานทัง้สาํนักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองคก์รท่ีมีหนาท่ี
สาํคญั 
ดงันัน้ เทศบาลxxxจึงได้มาตรการ “ให้ความรวมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบ” ขึน้ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการ 
ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐัและองคก์รอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ 
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3. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐัและองคก์รอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคก์รปกครอง 
ส่วนทองถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคมุ ดแูลการปฏิบติัราชการของเทศบาลxxxจากหน่วยงานภาครฐัและองคก์ร
อิสระเป็นอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
ให้ความรวมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทัง้จากผูก้าํกบัดแูลและองคก์รอิสระ อาทิ 
- การรบัการตรวจจากสาํนักงานตรวจเงินแผนดิน 
- การรบัการตรวจจากคณะทาํงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบติัราชการประจาํปี หรือ
คณะทาํงาน LPA จงัหวดั 
- การรบัการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๘๗ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ทุกสาํนัก/กอง เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
เทศบาลxxxให้ความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคมุ ดแูลการปฏิบติัราชการของเทศบาลxxxจาก
หน่วยงานภาครฐั 
และองคก์รอิสระ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๘๘ 
2.5.3 ดาํเนินการให้มีเจ้าหนาท่ีท่ีรบัผิดชอบดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง 
รองเรียนกล่าวหาบคุลากรในองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินท่ีปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองรองเรียน” 
2. หลกัการและเหตผุล 
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ด้วยเทศบาลxxxมีนโยบายใช้หลกัธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรวมโดยเป 
ดโอกาสให้ประชาชน 
สามารถเสนอเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเหน็ ซ่ึงสามารถย่ืนคาํรองเรียนผานชองทาง
ต่างๆ ได้แก้ ระบบ 
อินเต่อรเน็ต ทางโทรศพัท หรือแจงเบาะแสด้วยตนเอง 
ฉะนัน้ เพ่ือให้การดาํเนินการรบัเร่ืองรองเรียนเป็นไปด้วยความเรียบรอย สามารถแก้ไขความเดือด
รอนของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตัง้คณะทาํงานรบัผิดชอบการรบัเร่ืองรองเรียนประจาํเทศบาลxxx 
รวมถึงจดัทาํคมืูอ 
ดาํเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลxxxขึน้ เพ่ือดาํเนินการมาตรการจดัการในกรณีได้รบัทราบ
หรือรบัแจงเรื่องรองเรียนต่างๆ 
เจ้าหนาท่ีรบัผิดชอบได้ถือปฏิบติัให้เป็นแนวทางเดียวกนั 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือจดัให้มีเจ้าหนาท่ีผูร้บัผิดชอบดาํเนินการรบัแจงเร่ืองรองเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจดัให้มีมาตรการจดัการในกรณีได้รบัทราบหรือรบัแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขัน้ต่อนการ 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลองกบักฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑเก่ียวของอย่างถกูต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตัง้เจ้าหนาท่ีรบัผิดชอบดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองรองเรียน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 กาํหนดผูร้บัผิดชอบเร่ืองรองเรียน 
6.2 จดัทาํคมืูอดาํเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลxxx 
6.3 จดัประชมุให้ความรู้เจ้าหนาท่ีผูร้บัผิดชอบเร่ืองรองเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน
และดาํเนินการ 
แก้ไขปัญหาเรื่องรองเรียนท่ีได้รบัจากชองทางการรองเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดย
โปรงใสและเป็นธรรม 
6.4 เผยแพรกระบวนการและขัน้ต่อนในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองรองเรียนของเทศบาลxxxให้
ผูร้บับริการ ผูมี้ส่วนได้เสีย 
คสูญัญา ประชาชนทัว่ไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบคุลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชนจาก 
กระบวนการและขัน้ต่อนดงักล่าวได้ตรงกบัความต้องการ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
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8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักปลดัเทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
เจ้าหนาท่ีรบัผิดชอบดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองรองเรียนดาํเนินการจดัการเร่ืองรองเรียนของเทศบาล
xxxตามคมืูอ 
ดาํเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลxxxโดยปฏิบติัตามขัน้ต่อนการปฏิบติังานท่ีสอดคลองกบั
กฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑ 
ท่ีเก่ียวของอย่างถกูต้อง 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๘๙ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองรองเรียน กรณีมีบคุคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหนาท่ีของ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัว่าทุจริตและปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 
2. หลกัการและเหตผุล 
สืบเน่ืองจากคาํสัง่คณะรกัษาความส่งบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เร่ือง มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
การทุจริต 
ประพฤติมิชอบได้กาํหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั กาํหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั โดยมงุเนนการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการ 
มีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ/าระวงั เพ่ือสกดักัน้มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้ ประกอบกบันโยบายของ 
พลเอกประยทุธ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ได้แถลงนโยบายของรฐับาลต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 
2557 กไ็ด้กาํหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครฐั เป็นนโยบายสาํคญัของรฐับาล เพ่ือให้การขบัเคล่ือนนโยบายของรฐับาลและคณะรกัษา
ความส่งบแห่งชาติ ในการ 
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการน้ีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแสนพนั จึงได้จดัทาํ 
มาตรการการดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองรองเรียน กรณีมีบคุคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้า
หนาท่ีขององคก์ารบริหารส่วน 
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ตาํบลแสนพนัว่าปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนาท่ีโดยมิชอบขึน้ ทัง้น้ี เพ่ือให้ประชาชนหรือผูมี้ส่วน
ได้เสียได้ทราบชองทางการ 
รองเรียนแนวทางการพิจารณารบัเร่ืองรองเรียน และการต่อบสนองต่อขอรองเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ 
ขาราชการ และเป็นการสร้างเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝ/าระวงัมิให้เจ้าหนา
ท่ีกระทาํการทุจริตหรือ 
ประพฤติมิชอบนอกเหนืออาํนาจท่ีตนมีได้อีกทางหน่ึงด้วย 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือสร้างจิตสาํนึกให้แก้พนักงานส่วนตาํบล พนักงานครู้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล บคุลากร
ทางการศึกษาใน 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พนักงานจางตามภารกิจและลกูจางขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสน
พนั ยึดมัน่ในคณุธรรมจริยธรรมท่ีดี 
และตระหนักถึงความสาํคญัของภยัของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเร่ืองรองเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเรว็ 
โปรงใส เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 
“เจ้าหนาท่ี” หมายถึง พนักงานส่วนตาํบล พนักงานครู้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล บคุลากรทางการ
ศึกษาในองคก์าร 
บริหารส่วนตาํบล พนักงานจางตามภารกิจ และลกูจางขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั ตาํบลแสนพนั อาํเภอxxx จงัหวดัxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ดาํเนินการกาํหนดหลกัเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนว่ามีมลูและเข้า
องคป์ระกอบความผิด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
6.2 แต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอเทจ็จริง กรณีมีเจ้าหนาท่ีทุจริตและปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนา
ท่ีโดยมิชอบ 
6.3 กาํหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมลูเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พฒันาชองทางการ 
รองเรียนให้งาย สะดวกและวิธีการคมุครองผูใ้ห้ขอมลู เพ่ือเป็นหลกัประกนัและสร้างความมัน่ใจแก้
ผูใ้ห้ขอมลู ในการให้ขอมลูท่ี 
เป็นประโยชนแก้หน่วยงาน 
6.4 แจงผลการพิจารณาให้ผูร้องเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดาํเนินการ ภายใน 5 วนั 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
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8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๙๐ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี สาํนักปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ตวัช้ีวดั 
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจ้าหนาท่ีท่ีมีการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลพัธ ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ/าระวงั และติดตาม ตรวจสอบการทาํงานของเจ้าหนาท่ี 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๙๑ 
มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จดัให้มีและเผยแพรขอมลูขาวสารในชองทางท่ีเป็นการอาํนวยความสะดวกแก้ประชาชนได้มี 
ส่วนรวมตรวจสอบการปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนาท่ีขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ินได้ทุกขัน้
ต่อน 
3.1.1 จดัให้มีศนูยขอมลูขาวสารตามกฎหมายว่าด้วยขอมลูขาวสารของทางราชการ 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรบัปรงุศนูยขอมลูขาวสารของเทศบาลxxxให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึน้” 
2. หลกัการและเหตผุล 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บญัญติัให้หน่วยงานของรฐั
ต้องจดัให้มี 
ขอมลูขาวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ ณ ท่ีทาํ
การของหน่วยงานของรฐั 
โดยเรียกสถานท่ีท่ีจดัเกบ็รวบรวมขอมลูขาวสารและให้บริการว่า “ศนูยขอมลูขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณให้ประชาชนมีโอกาส 
อย่างกว่างขว่างในการได้รบัขาวสารเก่ียวกบัการดาํเนินการต่างๆ ของรฐั 
ดงันัน้ เพ่ือให้การดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด เทศบาลxxxจึงได้ให้มีสถานท่ี
สาํหรบัประชาชน 
เข้าตรวจดขูอมลูขาวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจดัเป็นศนูยขอมลูขาวสารเทศบาลxxx ให้บริการ ณ 
ศนูยบริการรวมเทศบาลxxx 
โดยมีงานศนูยบริการขอมลูฝ่ายประชาสมัพนัธ ์กองวิชาการและแผนงาน เป็นผูร้บัผิดชอบขอมลู
ขาวสารต่างๆ ท่ีประชาชน 
สามารถเข้าตรวจดไูด้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรบัรู้สิทธิและหนาท่ีของตนอย่างเตม็ท่ีในการ
แสดงความคิดเหน็และใช้สิทธิ 
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ทางการเมืองได้โดยถกูต้องตรงกบัความเป็นจริง ในการรกัษาประโยชนของตนต่อไป 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเผยแพรขอมลูขาวสารอนัเป็นประโยชนแก้ประชาชนอย่างครบถวน ถกูต้องและไม่บิดเบอืน
ขอเทจ็จริง 
3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการตรวจสอบการปฏิบติังานของเทศบาลxxx 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศนูยขอมลูขาวสารเทศบาลxxx จาํนวน 1 แห่ง 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
ณ ศนูยขอมลูขาวสารของเทศบาลxxx (ภายในศนูยบริการรวม เทศบาลxxx) 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 มีการจดัตัง้ศนูยขอมลูขาวสารและจดัสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดขูอมลู 
6.2 มีการแต่งตัง้เจ้าหนาท่ีผูร้บัผิดชอบเป็นปัจจบุนั 
6.3 มีการจดัว่างเอกสารขอมลูขาวสารเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจดัหา 
พสัด ุการคาํนวณราค่ากลาง รายงานผลการปฏิบติังานเป็นไปตามหลกัเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบงัคบัท่ี 
กาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทองถ่ินต้องเผยแพรให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ขอมลูครบ
ตามรายการท่ีกาํหนด 
6.4 มีการจดัประชมุให้ความรู้แก้บคุลากรขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม 
พ.ร.บ. ขอมูล 
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.5 มีการให้ความรู้แก้ประชาชนเก่ียวกบั พ.ร.บ. ขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเต่อรเน็ตสาํหรบัให้บริการประชาชนทัว่ไป 
6.7 มีการจดัเกบ็สถิติผูม้ารบับริการและสรปุผลเสนอผูบ้ริหาร 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xxx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๙๒ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
จาํนวนศนูยขอมลูขาวสารของเทศบาลxxx 
ตวัอย่างท่ี 2 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจดัตัง้ศนูยขอมลูขาวสารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แสนพนั” 
2. หลกัการและเหตผุล 
อาศยัอาํนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบญัญติัไว้
ว่าภายใตบงัคบั 
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรฐัต้องจดัให้มีขอมลูขาวสารของราชการอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ีไว้ให้ประชาชนเข้า 
ตรวจดไูด้ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เร่ืองหลกัธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมี 
ส่วนรวม สามารถตรวจสอบได้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจดัทาํระเบยีบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั ว่าด้วยขอมลูขาว
สารของราชการ 
พ.ศ. 2556 และประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั เร่ือง ค่าธรรมเนียมการทาํสาํเนาและ
การรบัรองสาํเนาขอมลูขาวสาร 
ของศนูยขอมลูขาวสารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัขึน้ 
2. เพ่ือให้บริการขอมลูขาวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจด ูศึกษา คนคว่า ตลอดจนเผย
แพร จาํหนาย 
จายแจก รวมทัง้ปฏิบติัหนาท่ีให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
3. เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัประชาชนในการจดัระบบขอมลูขาวสาร ดงัน้ี 
3.1 ขอมลูขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
3.2 ขอมลูขาวสารท่ีต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้ 
3.3 ขอมลูขาวสารอ่ืน 
3.4 ขอมลูขาวสารส่วนบคุคล 
4. เป้าหมาย 
1. จดัเตรียมสถานท่ีจดัตัง้ศนูยขอมลูขาวสารของราชการ จาํนวน 1 แห่ง 
2. ระเบียบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัว่าด้วยขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 25xx จาํนวน 1 
ชดุ 
3. ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั เร่ืองคา์ธรรมเนียมการทาํสาํเนาและการบัรองสาํเนา
ขอมลูขาวสารของ 
ศนูยขอมลูขาวสารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั จาํนวน 1 ฉบบั 
4. แบบคาํรองขอตรวจดขูอมลูขาวสาร จาํนวน 1 ฉบบั 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
ภายในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
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6. วิธีการดาํเนินงานโครงการ 
6.1 จดัทาํบนัทึกขออนุมติัจดัตัง้ศนูยขอมลูขาวสารของราชการ 
6.2 เม่ืออนุมติัแล้ว แจงเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
6.3 จดัทาํรางระเบียบฯ ว่าด้วยขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 25xx เสนอต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมติั 
6.4 จดัทาํรางประกาศฯ เรื่องคา์ธรรมเนียมการทาํสาํเนาและการรบัรองสาํเนาขอมลูขาวสาร เสนอ
ต่อผูบ้ริหารเพ่ือ 
พิจารณาอนุมติั 
6.5 จดัทาํรางแบบคาํรองขอตรวจดขูอมลูขาวสาร เสนอต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
6.6 จดัเตรียมสถานท่ี โต.ะ ตเูอกสาร และจดัว่างเอกสารตามกฎหมายกาํหนด 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๙๓ 
7. ระยะเวลาและสถานท่ีดาํเนินการ 
เร่ิมตัง้แต่เดือนสิงหาคม 25xx เป็นตนไป ณ สาํนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
สาํนักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
1. มีการจดัตัง้ศนูยขอมลูขาวสารของราชการ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั ณ สาํนักงาน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
xxx 
2. มีการจดัระบบขอมลูขาวสารท่ีครบถวน ไว้สาํหรบัอาํนวยความสะดวกให้กบัประชาชน 
3. มีประชาชนขอตรวจดขูอมลูขาวสารทางราชการ 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลกัการและเหตผุล 
คณุธรรม จริยธรรมเป็นหน่ึงในหลกัธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานภาครฐัทุกแห่งพึงปฏิบติัเพ่ือให้เกิด
การบริหารจดัการท่ีดี 
และส่งเสริมองคก์รให้มีศกัยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทาํงานท่ี
จาํเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน 
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครฐั โดยหน่ึงในแนวทางท่ีจะชวยให้เกิดความโปรงใสในการทาํงานคือการ
เป ดเผยขอมลูขาวสาร ตามท่ี 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บญัญติัเก่ียวกบัสิทธิการรบัรูห้รือรบัทราบ
ขอมลูขาวสารของ 
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ราชการว่า “บคุคลยอมมีสิทธิได้รบัทราบขอมลูหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรฐั 
รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทองถ่ิน” และตามพระราชบญัญติัขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ได้ระบหุลกัการและ 
เหตผุลของพระราชบญัญติัขอมลูขาวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชน
มีโอกาสกว่างขว่างในการ 
ได้รบัขอมลูขาวสารเก่ียวกบัการดาํเนินการต่างๆ ของรฐัเป็นส่ิงจาํเป็น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเหน็และใช้ 
สิทธิทางการเมืองได้โดยถกูต้องมากย่ิงขึน้ 
การเป ดเผยขอมลูขาวสารของเทศบาลxxxให้ประชาชนรบัรูอ้ย่างถกูต้อง รวดเรว็จากการทาํงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
จึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างย่ิงซ่ึงสอดคลองกบัแผนการดาํเนินงานของเทศบาลxxx 
ดงันัน้ เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลxxxมีความโปรงใสในการทาํงานมากย่ิงขึน้ จึงได้จดักิจกรรม
เสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม นําความโปรงใสสู่องคก์ร เพ่ือให้บคุลากรของเทศบาลและตวัแทนชมุชนได้รบัรู้สิทธิใน
การเข้าถึงขอมลูขาวสารของ 
ราชการและเรียนรู้เร่ืองคณุธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะ
สามารถขยายผลบอกต่อไปยงัผู ้
ใกลชิด สร้างเครือขายความรวมมือระหว่างเทศบาลกบัภาคประชาชนให้มีความเข้มแขง็ย่ิงขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือให้ผูเ้ข้ารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสาํคญัของการมีคณุธรรม จริยธรรมและความโปรงใสใน
การทาํงานและมี 
ความรู้เก่ียวกบัสิทธิในการเข้าถึงขอมลูขาวสารตามพระราชบญัญติัขอมลูขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผูเ้ข้ารวมอบรม จาํนวน 90 คน 
(ตวัแทนสาํนัก/กอง จาํนวน 10 คน, ตวัแทนชมุชน จาํนวน 80 คน) 
ผลการเรียนรู้เฉล่ีย รอยละ 80 
ผูเ้ข้ารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๙๔ 
6. วิธีดาํเนินการ 
ขัน้ต่อนท่ี 1 สาํรวจความต้องการอบรม 
ขัน้ต่อนท่ี 2 ออกแบบหลกัสตูร 
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ขัน้ต่อนท่ี 3 ดาํเนินกิจกรรม 
ขัน้ต่อนท่ี 4 วดัผลความรู้ 
ขัน้ต่อนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xxx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
จาํนวนผูเ้ข้ารวมอบรม 
รอยละของผลการเรียนรู้เฉล่ีย 
รอยละความพึงพอใจของผูเ้ข้ารวมกิจกรรม 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๙๕ 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมลูขาวสารเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจดัหาพสัด ุการคาํนวณราค่ากลาง รายงานผลการปฏิบติังาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบงัคบั ท่ีกาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทองถ่ินต้องเผยแพรให้ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได้ 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมลูขาวสารท่ีสาํคญัและหลากหลาย” 
2. หลกัการและเหตผุล 
ด้วยพระราชบญัญติัขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาํหนดให้
หน่วยงานของรฐั 
จะต้องจดัให้มีการเผยแพรขอมลูท่ีสาํคญัๆ ของหน่วยงาน เชน โครงสร้างและการจดัองคก์ร 
อาํนาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ 
และอ่ืนๆ 
ดงันัน้ เทศบาลxxxจึงได้จดัทาํมาตรการ “เผยแพรขอมลูขาวสารท่ีสาํคญัและหลากหลาย” ขึน้ 
เพ่ือให้ประชาชน 
สามารถตรวจสอบการปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนาท่ีและเข้าถึงขอมลูตามภารกิจหลกัของ
เทศบาลxxx ได้งายและสะดวกมากขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพรขอมลูขาวสารท่ีสาํคญัและเข้าถึงงาย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพรขอมลูขาวสารท่ีหลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผูร้บับริการสามารถเข้าถึงขอมลูขาวสารได้สะดวกมากย่ิงขึน้ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีขอมลูประเภทต่างๆ เผยแพรต่อประชาชนในพืน้ท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท
ขึน้ไป 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
พืน้ท่ีทัง้ในและนอกเขตเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
จดัให้มีขอมูลขาวสารประเภทต่างๆ เผยแพรให้ประชาชนทัง้ในและนอกพืน้ท่ี ได้แก้ 
- แผนพฒันาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจาํปี 
- แผนการดาํเนินงาน 
- แผนอตัรากาํลงั 
- แผนการจดัหาพสัด ุ
- ประกาศสอบราค่า/ประกวดราค่า 
- สรปุผลการจดัซ้ือจดัจาง 
- ขอมลูรายรบัและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชมุคณะผูบ้ริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบติัราชการ 
- ผลสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๙๖ 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
จาํนวนขอมลูขาวสารท่ีได้รบัการเผยแพร 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมลูขาวสารด้านการเงิน การคลงั พสัด ุและทรพัยสินของ
เทศบาล และการรบั 
เร่ืองรองเรียนเก่ียวกบัการเงินการคลงั” 
2. หลกัการและเหตผุล 
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การบริหารงานราชการในปัจจบุนั ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนรวมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ 
ราชการส่วนทองถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนทองถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปรงใส ต้องให้ 
ประชาชนได้รบัทราบขอมลู ขาวสาร ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกนัมิให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดประโยชนสงูสดุแก้ภาครฐัและภาคประชาชน 
3. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือเผยแพรขอมลูขาวสารในการปฏิบติังานให้ประชาชนได้รบัรู ้เพ่ือประชาสมัพนัธก์ารปฏิบติังาน
ของภาครฐัเพ่ือ 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครฐัเสริมสร้างและ 
พฒันาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครฐัให้มีความ
เข้มแขง็เพ่ือให้มีระบบ และกลไก 
ในการป้องกนัและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบติัหนาท่ีโดยมิชอบในภาครฐั 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
เผยแพรขอมลูขาวสารเก่ียวกบังบประมาณ รายการบญัชีรบัจายเงินประจาํปี และการจดัซ้ือจดัจาง 
จดัหาพสัดตุ่างๆ 
รวมถึงการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการชาํระภาษีทองถ่ิน และการรบัเร่ืองรองเรียนทางด้านการเงิน
การคลงั ผานทางเวบ็ไซตของ 
เทศบาลxxx และป ดประกาศขอมลูดงักล่าวท่ีบอรดประชาสมัพนัธข์องเทศบาลxxx 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองคล์งั เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ประชาชนได้รบัรู้ขอมลูขาวสารท่ีสาํคญัของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล 
ทาํให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบติังาน 
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ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๙๗ 
3.1.3 มีการปfดประกาศ เผยแพรขอมลูขาวสารเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการท่ีเป็นประโยชนกบัการ 
มีส่วนรวมตรวจสอบของประชาชน 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จดัให้มีชองทางท่ีประชาชนเข้าถึงขอมลูขาวสารของเทศบาลxxx” 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของมาตรการ 
ด้วยพระราชบญัญติัขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาํหนดให้
หน่วยงานของรฐั 
จะต้องจดัให้มีการเผยแพรขอมลูท่ีสาํคญัๆ ของหน่วยงาน เชน โครงสร้างและการจดัองคก์ร 
อาํนาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ 
และอ่ืนๆ 
ดงันัน้ เทศบาลxxxจึงได้ตระหนักและเหน็ความสาํคญัของการเผยแพรขอมลูท่ีสาํคญัๆ ของ
หน่วยงานผานทาง 
ชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพรขอมลูขาวสารครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก้ หน่วย
ประชาสมัพนัธ ์ณ ท่ีทาํการ 
ของหน่วยงาน เวบ็ไซตของหน่วยงานหรือส่ือสงัคม (Social Media) หมายเลขโทรศพัทเฉพาะ การ
เผยแพรขอมลูทางส่ือ 
ส่ิงพิมพต่างๆ โทรทศัน วิทย ุส่ืออิเลก็ทรอนิกสอ่ืนๆ ทัง้น้ี เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบติัราชการตามอาํนาจ 
หนาท่ีและเข้าถึงขอมลูตามภารกิจหลกัของเทศบาลxxxได้งายและสะดวกมากขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้มีชองทางการเผยแพรขอมลูขาวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผูร้บับริการสามารถเข้าถึงขอมลูขาวสารได้สะดวกมากย่ิงขึน้ 
3.3 เพ่ือให้มีชองทางในการรบัเร่ืองรองเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้งาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ชองทางในการเผยแพรขอมลูขาวสารของหน่วยงาน จาํนวนไม่น้อยกว่า 7 ชองทาง 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
พืน้ท่ีทัง้ในและนอกเขตเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
จดัให้มีและเผยแพรขอมลูขาวสารในชองทางท่ีเป็นการอาํนวยความสะดวกแก้ประชาชน ได้แก้ 
- บอรดหนาสาํนักงานเทศบาลxxx 
- บอรดประชาสมัพนัธข์องเทศบาลxxxรานค่าชมุชนตามชมุชน/หมบูาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยชุมุชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสมัพนัธเ์คล่ือนท่ี 
- ศนูยขอมลูขาวสารขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน มีเจ้าหนาท่ีให้บริการประจาํและให้ประชาชน
สืบคนได้เอง 
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- จดัส่งเอกสารเผยแพรรายงานประจาํปี 
- ประชาสมัพนัธข์อมลูการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน ผานส่ือมวลชน/การจดัแถลง
ขาว 
- หนังสือพิมพหรือวิทยทุองถ่ิน 
- ประกาศผานเวบ็ไซต/เวบ็บอรด/เฟสบ.ุค ท่ีมีขอมูลผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอง
ถ่ิน 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xxx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๙๘ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
จาํนวนชองทางในการเผยแพรขอมลูขาวสารของหน่วยงาน 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส่ือประชาสมัพนัธ ์
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของมาตรการ 
ในภาวะสงัคมปัจจบุนั ความเจริญกาวหนาด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ กาวหนาไปมาก
เครื่องมือส่ือสาร 
อิเลก็ทรอนิกสต่างๆ ท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพสงู การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดาํเนินงานผานส่ือการ 
ประชาสมัพนัธ ์เพ่ือให้บรรลผุลสาํเรจ็ และรวดเรว็ย่ิงขึน้ โดยเฉพาะการสรปุเพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจได้งายในชวงระยะเวลา 
สัน้ๆ หรือชวงระยะเวลาอนัจาํกดันัน้เป็นเรื่องท่ีต้องปพืูน้ฐาน สร้างความนาเช่ือถือ และนาสนใจ
ให้กบักิจกรรม/โครงการของ 
เทศบาล ให้สามารถมองเหน็ภาพหรือเหน็ความเก่ียวโยงกนัของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชดัเจน
ถกูต้อง ฉะนัน้การสร้าง 
ความสมัพนัธก์บัประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนรวมรบัรู้ในภารกิจของเทศบาล จึง
จาํเป็นต้องพิจารณาในการ 
เลือกส่ือให้เหมาะสมกบัสภาวการณนัน้ๆ การใช้ส่ือเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบาง ในแต่ละขัน้
ต่อนท่ีต่างกนัเป็นส่ิงสาํคญั 
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ทัง้น้ีเพ่ือให้ประชาชนยอมรบัและให้ความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลต่อการพฒันาตามภารกิจ 
บทบาท หนาท่ี อย่างโปรงใส 
และยติุธรรม 
3. วตัถปุระสงค ์ 
1. เพ่ือประชาสมัพนัธก์ารดาํเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รบัทราบโดยผานทางส่ือประเภท
ต่างๆ ได้แก้ 
ส่ือส่ิงพิมพ, ส่ือวิทย,ุ โทรทศัน, ส่ือ Social network ผานทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส 
2. เพ่ือสร้างจิตสาํนึกให้เกิดการเรียนรู้ รบัรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบติังานของเทศบาลอย่าง
ถกูต้องและโปรงใส 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมและรบัผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภมิูใจในทองถ่ินของตน 
5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ให้เป็นท่ีทราบกนัอย่างแพรหลาย 
6. เพ่ือความสมัพนัธท่ี์ดีและเช่ือมความสามคัคีระหว่างเทศบาล ส่ือมวลชนและประชาชน 
4. เป้าหมาย 
เพ่ือผลิตส่ือประชาสมัพนัธเ์ผยแพรภารกิจของเทศบาลxxxให้แก้ประชาชนโดยทัว่ไปอย่างกว่างข
ว่าง 
4.1 จดัทาํว่ารสารรายงานประจาํปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดาํเนินงานของเทศบาล 
4.2 จดัทาํว่ารสารแถลงผลงานคณะผูบ้ริหาร 
4.3 จดัทาํแผนพบัประชาสมัพนัธเ์ทศบาล และคมืูอการให้บริการประชาชน 
4.4 จดัทาํ Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
4.5 จดัทาํภาพเคล่ือนไหว/ภาพยนตร 
4.6 จดัทาํคมืูอสาํหรบัประชาชน 
4.7 จดัแถลงขาวส่ือมวลชน 
4.8 จดังานเลี้ยงขอบคณุส่ือมวลชน 
4.9 จดัทาํของท่ีระลึก 
4.10 รถโฆษณาเคล่ือนท่ี 
4.11 ปัญายประชาสมัพนัธ ์
4.12 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส 
4.13 จดัทาํ spot 
4.14 เสียงตามสาย 
4.15 อ่ืนๆ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๙๙ 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
ในเขตเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
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6.1 เสนออนุมติัโครงการ 
6.2 ดาํเนินการประชมุ 
6.3 มอบหมายงาน/จดัทาํการรวมนําเสนอรางรู้ปแบบ 
6.4 ผลิตส่ือประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานประชาสมัพนัธ ์กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาํเนินงานของเทศบาลxxx ซ่ึงออกแบบโดยคณะกรรมการ
ติดตามและ 
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลxxxเป็นตวัช้ีวดั โดยกาํหนดตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
- ประชาชนได้รบัทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในส่ือเอกสารใน
การประชาสมัพนัธ ์
ไม่น้อยกว่ารอยละ 60 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๐๐ 
3.2 การรบัฟ+งความคิดเหน็ การรบัและต่อบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรบัฟ+งความคิดเหน็ของประชาชน ในการดาํเนินกิจการตามอาํนาจหนาท่ีของ 
องคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดาํเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สขุอนามยั 
ของประชาชนในทองถ่ิน 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัประชาคมแผนชมุชน 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบรูณาการ
กระบวนการทาํงาน 
รวมกนัของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวของในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมบูาน/ชมุชน มีกระบวนการ
จดัทาํ ทบทวน ปรบัปรงุแผน 
ชมุชน เพ่ือพฒันาคณุภาพแผนชมุชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครฐั องคก์รปกครองส่วนทอง
ถ่ิน นําแผนชมุชนสู่การปฏิบติั 
ซ่ึงเป็นกลไกสาํคญัในการส่งเสริมการมีส่วนรวมในการพฒันาชมุชนและทองถ่ินของประชาชน 
เทศบาลxxxได้ดาํเนินการจดั 
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โครงการประชมุประชาคมแผนแมบทชมุชน ประจาํปีงบประมาณ 25xx เพ่ือนํามาบรรจไุว้ใน
แผนพฒันาส่ีปีของเทศบาลxxx 
ประจาํปี พ.ศ. 25xx – 25xx รวมถึงการนําเข้าบรรจไุว้ในรางเทศบญัญติังบประมาณของเทศบาลใน
ปีถดัไปกองสวสัดิการ 
สงัคม เทศบาลxxxจึงได้จดัให้มีโครงการประชมุประชาคมแผนแมบทชมุชน ประจาํปี พ.ศ. 25xx ขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือจดัเกบ็ขอมลูพืน้ฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชนในการจดัทาํแผนชมุชนและ
ว่างแผนพฒันา 
ทองถ่ิน 
3.2 เพ่ือระดมความคิดเหน็และกาํหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผูนํ้าชมุชน 
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชมุชน นํามาบรรจไุว้ในแผนพฒันาส่ีปีของเทศบาล 
3.4 เพ่ือรบัทราบปัญหาและความต้องการท่ีแทจริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝ กให้ประชาชนได้รวมกระบวนการ รวมคิด รวมทาํ รวมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี 
ส่วนรวม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนรวมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตการปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วน 
ทองถ่ิน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จดัเกบ็ขอมลูพืน้ฐานชมุชน และจดัให้มีประชมุเวทีประชาคม จาํนวน xx ชมุชน ในเขตเทศบาลxxx 
สาํหรบัให้ 
ประชาชนได้แสดงความคิดเหน็ให้ได้มาซ่ึงแผนงานของชมุชน เพ่ือนํามาบรรจไุว้ในแผนพฒันาส่ีปี
ของเทศบาล 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 เสนอขออนุมติัโครงการ 
6.2 ประสานชมุชนเพ่ือคดัเลือกผูจ้ดัเกบ็ขอมลูพืน้ฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวของ 
6.4 จดัประชมุช้ีแจงทาํความเข้าใจ 
6.5 ดาํเนินการจดัเกบ็ขอมลูพืน้ฐาน, ตรวจสอบขอมลู, ทาํการบนัทึกและประมวลผลขอมลู 
6.6 จดัประชมุผูนํ้าชมุชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกาํหนด 
6.7 จดัประชมุเพ่ือพิจารณารางแผนชมุชน 
6.8 จดัทาํแผนชมุชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวของ 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผูบ้ริหารทราบ 
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ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๐๑ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
จดัเวทีประชมุประชาคมชมุชน และจดัให้มีการพิจารณารางแผนชมุชน จาํนวน xx ชมุชน ระหว่าง
เดือนมีนาคม – 
เมษายน 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบ 
กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
1. มีขอมลูพืน้ฐานชมุชนท่ีได้มาตรฐานสาํหรบัใช้ในการว่างแผนพฒันาชมุชนและพฒันาทองถ่ิน 
2. ได้รบัทราบปัญหาและความต้องการท่ีแทจริงของประชาชนในแต่ละชมุชน 
3. ได้แผนงานโครงการของชมุชน เพ่ือนํามาบรรจไุว้ในแผนพฒันาส่ีปีเทศบาล 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเหน็และรวมกนัแก้ไขปัญหาของชมุชน 
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนรวมในการตดัสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนรวมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตการปฏิบติัราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทองถ่ิน 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : การดาํเนินงานศนูยรบัเร่ืองราวรองทุกขเทศบาลเมืองลาํพนู 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
เทศบาลxxx เป็นหน่วยงานภาครฐัท่ีเนนการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้าน 
ต่างๆ ท่ีอยู่ในอาํนาจหนาท่ีด้วยความรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนต่อประชาชน
ผูร้บับริการโดยตรง โดยถือว่า 
ประชาชนเป็นศนูยกลางท่ีจะได้รบัการบริการอย่างสะดวกรวดเรว็ และลดภาระของประชาชนเป็น
สาํคญั 
ดงันัน้ เพ่ือให้การดาํเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอาํนวยความสะดวกและ
ต่อบสนองคว่์าม 
ต้องการของประชาชน เทศบาลxxxจึงมีการจดัตัง้ศนูยรบัเร่ืองราวรองทุกขเพ่ือไว้สาํหรบัรบัเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข 
จากประชาชนท่ีได้รบัความเดือดรอนต่างๆ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือรบัทราบปัญหาความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถกูต้อง
หรือนํามาเป็น 
ขอมลูในการทาํแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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3.2 เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก้ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สาํนักงานเทศบาลxxx 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบลุากรของเทศบาลกบัประชาชนในพืน้ท่ี 
4. เป้าหมาย 
ให้บริการรบัเร่ืองรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพืน้ท่ีท่ีได้รบัความเดือดรอนราํค่าญหรือผูมี้
ส่วนได้เสียท่ี 
เก่ียวของ โดยการปฏิบติัราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคณุภาพ สามารถดาํเนินการแล้ว
เสรจ็ภายในระยะเวลาท่ี 
กาํหนด สร้างความเช่ือมัน่ไว้ว่างใจ รวมถึงต่อบสนองตามความคาดหวงั/ความต้องการของ
ประชาชนผูร้บับริการ และผูมี้ส่วน 
ได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแต่กต่างกนัได้อย่างเหมาะสมและมีการจดัเตรียมระบบ
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา 
และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมาได้ 
5. วิธีดาํเนินการ 
5.1 จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้เจ้าหนาท่ีผูร้บัผิดชอบรบัเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
5.2 เผยแพรประชาสมัพนัธใ์ห้ประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบ้ริหารพิจารณาสัง่การเจ้าหนาท่ีผูเ้ก่ียวของ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จาํเป็นและเรงดวน 
5.4 แจงผลการปฏิบติังานให้ผูร้องทราบ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๐๒ 
6. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ให้บริการในวนั เวลาราชการวนัจนัทร ์– วนัศกุร ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/ 
รองเรียน ดงัน้ี 
6.1 สาํนักงานเทศบาลxxx 
6.2 ทางโทรศพัทหมายเลข 0xx-xxx xxx ทางโทรสารหมายเลข 0xx -xxx xxx 
6.3 ทางเวบ็ไซต 
6.4 ทางไปรษณีย 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลxxx 
9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
9.1 มีสถิติจาํนวนเร่ืองรองทุกข/รองเรียน ประจาํสปัดาห/ประจาํเดือน ทาํให้เหน็ว่าประชาชนได้มี
ส่วนรวมในการ 
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สอดสองดแูลสงัคมและการอยู่รวมกนั แสดงให้เหน็ถึงการเป ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมใน
การดาํเนินงานของเทศบาลxxx 
9.2 สามารถดาํเนินการแก้ไขปรบัปรงุตามเร่ืองท่ีประชาชนรองเรียน/รองทกุข 
9.3 แจงผลการดาํเนินการให้ผูร้องเรียนทราบภายใน 15 วนั 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๐๓ 
3.2.2 มีชองทางให้ประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทกุขได้โดยสะดวก 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกาํหนดขัน้ต่อน/กระบวนการเรื่องรองเรียน (กองการแพทย) 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
ศนูยบริการสาธารณสขุเทศบาลxxxเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสขุ ในการให้บริการแก้
ประชาชนแบบองคร์วม 
ผสมผสานและต่อเน่ือง สามารถต่อบสนองคว่์ามต้องการของประชาชนทัง้ในด้านการ
รกัษาพยาบาลและการส่งเสริมสขุภาพ 
และการป้องกนัโรค เพ่ือมงุเนนให้ประชาชนได้รบับริการท่ีมีมาตรฐานอย่างเทาเทียมกนั ทัว่ถึง
เสมอภาคตามรฐัธรรมนูญของ 
ประเทศไทย 
การแสดงความคิดเหน็ของประชาชน เป็นกลไกหน่ึงในการนํามาพฒันาปรบัปรงุบริการให้ดีย่ิงขึน้ 
รวมทัง้เป็นชองทาง 
ท่ีเป ดให้ประชาชนได้มีส่วนรวม และได้รบับริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเป็นชองทางในการรบัเร่ืองรองเรียน หรือรบัความคิดเหน็ ขอเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขัน้ต่อน และกระบวนการในการรองเรียน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีชองทางและกาํหนดขัน้ต่อนกระบวนการในการรองเรียน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
ศนูยบริการสาธารณสขุ กองการแพทย เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
จดัทาํขัน้ต่อนกระบวนการ และชองทางในการรบัเร่ืองรองเรียนจากประชาชน ได้แก้ 
- กลองรบัความคิดเหน็ติดตัง้ไว้ ณ บริเวณจดุให้บริการผูป้yวย ศนูยบริการสาธารณสขุเทศบาลxxx 
- ผานเวบ็ไซตเทศบาลxxx 
- ผาน facebook ศนูยบริการสาธารณสขุ กองการแพทย เทศบาลxxx 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ตลุาคม 25xx – กนัยายน 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผูร้บัผิดชอบ 
ศนูยบริการสาธารณสขุ กองการแพทย เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ประชาชนได้รบัทราบขัน้ต่อน กระบวนการ และแสดงความคิดเหน็ผานชองทางในการรบัเร่ืองรอง
เรียน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๐๔ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเทศบาลxxxเคล่ือนท่ี 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
เทศบาลxxxเป็นหน่วยงานภาครฐัท่ีเนนการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้าน 
ต่างๆ ท่ีอยู่ในอาํนาจหนาท่ีด้วยความรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนต่อประชาชน
ผูร้บับริการโดยตรง โดยถือว่า 
ประชาชนเป็นศนูยกลางท่ีจะได้รบัการบริการอย่างสะดวกรวดเรว็และลดภาระของประชาชนเป็น
สาํคญั 
ดงันัน้ เพ่ือให้การดาํเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการให้บริการใน
เชิงรกุ จึงได้จดัทาํ 
โครงการเทศบาลxxxเคล่ือนท่ี เพ่ือสาํรวจความต้องการของประชาชนตามครวัเรือนว่าต้องการให้
เทศบาลดาํเนินการให้บริการ 
ในด้านใดบาง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซ่ึงอยู่ในอาํนาจหนาท่ี อาจดาํเนินการด้วยตนเองหรือ
รวมมือกบัองคก์รเอกชนโดย 
เนนให้บริการฟรีแก้ประชาชน หรือหากจาํเป็นต้องคิดว่าบริการกใ็ห้คิดในอตัราถกูท่ีสดุ เพ่ือให้
ประชาชนเดือดรอนน้อยท่ีสดุ 
รวมกบัการประชมุเวทีประชาคมทาํแผนพฒันาชมุชน 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก้ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารบับริการ ณ สาํนักงานเทศบาล ซ่ึง
อาจเสียค่าใช้จาย 
หรือเสียเวลาเพ่ิมขึน้ 
3.2 เพ่ือรบัทราบปัญหาความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถกูต้อง
หรือนํามาเป็น 
ขอมลูในการทาํแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบคุลากรของเทศบาลกบัประชาชนในพืน้ท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลลพัธ ์
นําบริการในหนาท่ีของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก้ประชาชนหมนุเวียนชมุชน
ต่างๆ ในเขตเทศบาล 
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ทัง้หมด รวมกบัการประชมุเวทีประชาคมทาํแผนพฒันาชมุชน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
กาํหนดให้ออกเทศบาลเคล่ือนท่ีรวมกบัการประชมุเวทีประชาคมทาํแผนพฒันาชมุชน ในเขต
เทศบาลxxx โดย 
แบง่เป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตัง้ 
6. วิธีดาํเนินการ 
1. จดัทาํรางโครงการเสนอคณะผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติั 
2. จดัหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลผุลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกบัทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคดัเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปให้บริการแก้
ประชาชนในเขต 
เทศบาลทัง้หมด 
4. กาํหนดสถานท่ี วนั เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (รวมกบักองสวสัดิการสงัคมในการ
ประชาคมทาํ 
แผนพฒันาชมุชน 
5. ประสานงานกบัทุกส่วนงาน 
6. วิธีดาํเนินการ 
1. จดัทาํรางโครงการเสนอคณะผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติั 
2. จดัหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลผุลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกบัทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคดัเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปให้บริการแก้
ประชาชน 
ทัง้ 17 ชมุชน 
4. กาํหนดสถานท่ี วนั เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (รวมกบักองสวสัดิการสงัคมในการ
ประชาคมทาํ 
แผนพฒันาชมุชน) 
5. ประสานงานกบัทุกส่วนการงาน 
6. ประชาสมัพนัธใ์ห้ประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสมัพนัธเ์คล่ือนท่ี 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๐๕ 
7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบติังาน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
กาํหนดออกให้เทศบาลเคล่ือนท่ีรวมกบัการประชมุเวทีประชาคมทาํแผนพฒันาชมุชน ในเดือน
มีนาคม 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
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สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 มีสถิติจาํนวนประชาชนทุกชมุชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล ซ่ึงได้เข้ารวมโครงการฯ ได้รบับริการท่ี
สะดวก รวดเรว็ 
ประหยดั พรอมทัง้ได้รบัทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลxxxอย่างทัว่ถึง 
10.2 ประชาชนทุกชมุชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเหน็โดยมีเจ้าหนาท่ีของ
เทศบาลรวมรบัฟ0ง 
ทัง้ในเรื่องการดาํเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๐๖ 
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ประชาชนผูร้องเรียน/รองทกุข ได้ทราบถึงการ 
ได้รบัเร่ือง ระยะเวลา และผลการดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตเุดือดรอนราํค่าญ ด้านการสาธารณสขุและส่ิงแวดลอม 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
กองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอม เทศบาลxxx เป็นส่วนงานท่ีมีอาํนาจหนาท่ีโดยตรงในการดแูลด้าน
การสาธารณสขุ 
และส่ิงแวดลอมให้แก้ประชาชน ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ซ่ึงมงุเนนการ
บริการให้ประชาชนอยู่ใน 
สภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีเอ้ือต่อการดาํรงชีวิตได้อย่างปกติสขุ ดงันัน้ เม่ือมีกรณีการแจงเร่ืองราวหรือ
รองทุกขอนัมีลกัษณ์ะท่ี 
เก่ียวของกบัสภาพส่ิงแวดลอมท่ีมีเหตเุดือดรอนราํค่าญ เชน กล่ินเหมน็ เสียงดงั กองสาธารณสขุ
และส่ิงแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรง 
ดาํเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตเุดือดรอนราํค่าญนัน้เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเรว็ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือรบัแจงปัญหาความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ท่ีเก่ียวกบัเหตเุดือดรอนราํค่าญตาม
พระราชบญัญติัการ 
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถกูต้องรวดเรว็ 
3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเป็นการกาํหนดขัน้ต่อนการดาํเนินงานของเจ้าหนาท่ี 
4. เป้าหมาย 
รบัแจงเร่ืองรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกบัเหตเุดือดรอนราํค่าญ จากประชาชนในพืน้ท่ีเทศบาลxxx 
5. วิธีดาํเนินการ 
5.1 จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้เจ้าหนาท่ีผูร้บัผิดชอบดาํเนินการเก่ียวกบัเหตเุดือดรอนราํค่าญ (เจ้าหนาท่ี
ภายในกอง 
สาธารณสขุและส่ิงแวดลอม) 
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5.2 เผยแพรประชาสมัพนัธใ์ห้ประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตเุดือดรอนราํค่าญ 
5.3 รบัแจงโดยตรงหรือรบัเร่ืองผานศนูยรบัเร่ืองราวรองทุกขเทศบาลxxx 
5.4 ดาํเนินการออกตรวจพืน้ท่ีเร่ืองรองเรียน/รองทกุข และนําเรือ่งเสนอต่อคณะผูบ้ริหารพิจารณา
สัง่การเจ้าหนาท่ี 
ผูเ้ก่ียวของ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจาํเป็นและเรงดวน 
5.5 แจงผลการปฏิบติังานให้ผูร้องทราบ 15 วนั นับแต่วนัรบัแจง 
6. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ให้บริการในวนั เวลาราชการวนัจนัทร ์– วนัศกุร ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/ 
รองเรียน ได้แก้ 1) ไปรษณีย 2) โทรศพัท 3) โทรสาร 4) เวบ็ไซต 5) เฟสบ.ุค 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอม เทศบาลxxx 
9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
9.1 มีสถิติจาํนวนเร่ืองรองทุกข/รองเรียนเหตเุดือดรอนราํค่าญเป็นประจาํทกุเดือน ทาํให้เหน็ว่า
ประชาชนได้มีส่วนรวม 
ในการสอดสองดแูลสงัคมและการอยู่รวมกนั แสดงให้เหน็ถึงการเป ดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนรวมในการสอดสองดแูลการ 
ดาํเนินงานของเทศบาลxxx 
9.2 สามารถดาํเนินการแก้ไขปรบัปรงุเหตเุดือดรอนราํค่าญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตหุรือรอง
เรียน/รองทกุข 
9.3 ออกตรวจพืน้ท่ีและแจงผลการดาํเนินการให้ผูร้องเรียนทราบภายใน 15 วนั 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๐๗ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเทจ็จริงให้ผูร้องเรียน/รองทุกขรบัทราบ 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
การแต่งตัง้เจ้าหนาท่ีในการรบัเร่ืองรองเรียน รองทุกข เป็นส่ิงสาํคญัเพราะการปฏิบติัหนาท่ีราชการ
ทุกครัง้จะต้องมี 
การตรวจสอบ กลัน่กรองการใช้อาํนาจ โดยการเป ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รบัทราบขอเทจ็จริง 
ขอกฎหมายท่ีถกูต้อง และต้อง 
เป็นธรรมกบัทุกฝ่าย เม่ือดาํเนินการตามขัน้ต่อนเร่ืองการรองเรียนรองทุกขเสรจ็แล้วให้แจงผู้
รองรบัทราบโดยเรว็ไม่เกิน 15 วนั 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอย่างเครงครดัลดปัญหาทุจริต 
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3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบติัหนาท่ีราชการอย่างถกูต้องโดยการนําขอเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบติั 
3.3 เพ่ือให้ผูร้องได้รบัทราบขัน้ต่อนของการดาํเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและส่งเสริมภาค
ประชาชนรวม 
ตรวจสอบการดาํเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการดาํเนินการ 
ผูร้องเรียนรองทุกขทุกราย 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. วิธีการดาํเนินการ 
ตรวจสอบขอเทจ็จริงแล้วเสรจ็แจงผูร้องโดยเรว็ไม่เกิน 15 วนัทาํการ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ 25xx – 25xx 
8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
9. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 การปฏิบติัหนาท่ีราชการถกูต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบติังานด้านการรองเรียนรองทุกข 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๐๘ 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 
3.3.1 ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนรวมในการจดัทาํแผนพฒันา การจดัทาํงบประมาณ 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลxxx 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 1 
องคก์รจดัทาํแผนพฒันา ขอ 7 (2) และขอ 9 กาํหนดให้มีองคก์รและโครงสรา้งขององคก์รจดัทาํ
แผนพฒันาขององคก์ร 
ปกครองส่วนทองถ่ินในรู้ปของคณ์ะกรรมการ 
ดงันัน้ เพ่ือให้เทศบาลxxxในฐานะองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินรู้ปแบบเทศบาล มีองคก์รในการ
จดัทาํแผนพฒันาตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 เทศบาลxxx โดยกอง 
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วิชาการและแผนงาน จึงแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลxxxขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บคุลากรของเทศบาลและตวัแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนรวมและแสดง
ความคิดเหน็ในการ 
จดัทาํรางแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลxxxและแผนพฒันาส่ีปีเทศบาลxxxให้สอดคลองกบั
ประเดน็หลกัการพฒันาท่ี 
ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพฒันาเทศบาลxxxกาํหนดด้วยความถกูต้อง โปรงใส และ
สจุริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลxxx จาํนวน xx คน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัประชมุคณะกรรมการชมุชน เพ่ือคดัเลือกผูแ้ทนประชาคมเทศบาล 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลxxxบางตาํแหนงในปัจจบุนัจะครบว่าระการ
ดาํรงตาํแหนง 2 ปี 
ตามท่ีระเบียบฯ กาํหนด ในวนัท่ี 16 กนัยายน 25xx เทศบาลจึงต้องดาํเนินการคดัเลือกบคุคลในตาํ
แหนงดงักล่าวมาดาํรง 
ตาํแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลxxxแทนกรรมการฯ ท่ีครบว่าระการ
ดาํรงตาํแหนง ภายใน 30 
กนัยายน 25xx เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคก์รจดัทาํแผนพฒันา ขอ 7(2) และขอ 9 ท่ีกาํหนด 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล
xxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
เทศบาลxxxมีคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลxxxเพ่ือเป็นองคก์รในการยก
รางหรือจดัทาํราง 
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลxxxและรางแผนพฒันาส่ีปีเทศบาลxxxเพ่ือใช้เป็นแผนพฒันา
ในการพฒันาเทศบาลxxxความ 
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ต้องการของประชาคมและชมุชนในเขตเทศบาลxxx ด้วยความถกูต้อง โปรงใส สจุริต และให้
ความสาํคญัในการต่อต้านการ 
ทุจริต 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๐๙ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : ประชมุประชาคมหมบูานและประชาคมตาํบล ประจาํป; 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของกบัการกระจายอาํนาจและองคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน เป็นกฎหมายท่ีคอน
ขางให้มและมีจาํนวน 
หลายฉบบัด้วยกนั ทาํให้ประชาชนยงัไม่อาจได้รบัทราบถึงความสาํคญัของการกระจายอาํนาจและ
การมีส่วนรวมของประชาชน 
ต่อการกระจายอาํนาจ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัจึงได้จดัทาํโครงการ อบต.สญัจร ประชมุ
ประชาคมหมบูานและประชาคม 
ตาํบลประจาํปี 25xx ขึน้ เพ่ือให้ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจและตระหนักถึงความสาํคญัของการ
กระจายอาํนาจการมี 
ส่วนรวมของประชาชนต่อการพฒันาทองถ่ินตนเอง 
3. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือให้การบริหารจดัการเป็นไปตามหลกัการมีส่วนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได้
เพ่ือเผยแพรความรู ้
ให้กบัประชาชนถึงการมีส่วนรวมในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน เพ่ือรบัฟ0งค
วามคิดเหน็ ขอเสนอแนะในการ 
พฒันาทองถ่ิน และรายงานการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx อีกทางหน่ึงด้วย 
4. เป้าหมาย 
ผูนํ้าองคก์รประชาชน เชน กาํนัน ผูใ้ห้ญบาน ผูช้วยผูใ้ห้ญบาน สารวตัรกาํนัน ผูนํ้าชมุชนแพทย
ประจาํตาํบล 
อาสาสมคัรสาธารณสขุ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทัว่ไป จาํนวนไม่น้อยกว่า 
600 คน 
5. วิธีดาํเนินการ 
5.1 ติดต่อ ประสานงานกบัเจ้าของสถานท่ี 
5.2 แต่งตัง้คณะทาํงาน 
5.3 ว่างแผนกาํหนด วนั เวลา สถานท่ี การฝ กอบรม พรอมกาํหนดตารางการฝ กอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมติังบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
5.5 ดาํเนินโครงการตามวนั เวลา ท่ีกาํหนด 
6. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
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4 ปี (ปีงบประมาณ 25xx – 25xx) 
7. งบประมาณ 
xxxxx บาท 
8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ผูเ้ข้ารวมประชมุประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนรวม ตระหนักถึง
ความสาํคญัของการกระจาย 
อาํนาจและเป็นการสร้างทศันคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนทองถ่ิน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๑๐ 
ตวัอย่างท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัทาํแผนชมุชน 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
การพฒันาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมงุเนนยกระดบัการมีส่วนรวมของประชาชน ในการพฒันาทอง
ถ่ินเป็นสาํคญั 
จึงควรให้คณะกรรมการชมุชนซ่ึงถอืว่าเป็นประชาชนกลุ่มหน่ึงในชมุชน สร้างแผนชมุชนขึน้มาด้วย
ตนเอง ดงัความหมายของ 
แผนแมบทชมชนุท่ีว่า “แผนชมุชนเป็นการทาํงานเพ่ือต้องการให้ชมุชนสามารถบริหารจดัการเอง 
กาํหนดทิศทางของตนเอง” 
การสร้างภมิูคมุกนั ป้องกนัเง่ือนไขจากภายนอกเข้าไปทาํให้ชมุชนเปล่ียนแนวคิดวฒันธรรมดัง้เดิม 
และว่ิงตามกระแสเงิน ทาํให้ 
ชมุชนได้รบัการเรียนรู้ รู้จกัชมุชนของตนเองสามารถคนหาทรพัยากรและศกัยภาพของตนเอง 
ตลอดจนการทาํโครงการแก้ไข 
ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกบัหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความรวมมือเป็นพลงั
สาํคญัในการแก้ไขปัญหาท่ีต่อบ 
มนองคว่์ามต้องการของชมุชน ในปัจจบุนัและป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือให้คนในชมุชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้รวมกนัได้เหน็ขอเดน ขอดี โอกาสและขอจาํกดัของชมุชน
ในการพฒันาอย่างมี 
เป้าหมายมีชองทางในการแก้ไขปัญหาของชมุชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลมุสามารถกาํหนด
กิจกรรมท่ีต่อบสนองคว่์าม 
ต้องการของชมุชนได้คิดเป็นและกลาท่ีจะตดัสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้าหมาย 
ทุกหมบูานในเขต้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
5. วิธีดาํเนินการ 
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5.1 ประชมุผูบ้ริหาร กาํนันผูใ้ห้ญบาน เจ้าหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือว่างแผนการดาํเนินงาน 
5.2 ประชาสมัพนัธโ์ครงการพรอมให้ความรู้แก้ประชาชนในพืน้ท่ี โดยใช้หอกระจายขาวและเสียง
ตามสายในหมบูาน 
5.3 ดาํเนินการจดัทาํแผนชมุชนของทุกหมบูานตามกาํหนดการ 
5.4 ส่งแผนชมุชนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวของ 
6. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 25xx - 25xx) 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxx บาท 
8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ชมุชนสามารถว่างแผนจดัการกบัทรพัยากรหรือทุนในชมุชน ทัง้ทุนบคุคลและทุนสงัคมท่ีมีอยู่ได้
อย่างเหมาะสม 
สอดคลองกบัสภาพชมุชนคนในชมุชนได้รบัผลประโยชนรวมกนัอย่างทัว่ถึงและเทาเทียมความรวม
มือกนัของคนในชมุชนจะ 
กอให้เกิดทศันคติท่ีดี เอ้ืออาทรต่อกนัได้ รวมทัง้ปลกูฝ0งทศันคติ ค่านิยมท่ีดีให้กบัลกูหลาน
สามารถหาแนวรวมในการทาํงานเพ่ือ 
พฒันาชมุชนทองถ่ินของตนเองได้ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๑๑ 
3.3.2 ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนรวมในการจดัหาพสัด ุ
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ตวัแทนประชาคมเข้ารวมเป็นคณะกรรมการตรวจรบังานจาง 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัได้ดาํเนินการตามขอบญัญติังบประมาณรายจายประจาํปี
ในด้านการจดัซ้ือจดัจาง 
ขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้
มีส่วนรวมอย่างแขง็ขนักบั 
มาตรการการป้องกนัการทุจริตในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
3. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีส่วนรวมกบัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแสนพนั 
อย่างแขง็ขนัสาํหรบัการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัได้มีกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บงัคบั กาํหนดให้ภาคประชาชนและ 
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ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ให้มีส่วนรวมอย่างแขง็ขนั กบัมาตรการ
การป้องกนัการทุจริตใน 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนัน่คือได้ทาํหนาท่ีอย่างถกูต้อง 
4. เป้าหมาย 
ตวัแทนประชาคมหมบูานทัง้ xx หมบูาน 
5. วิธีการดาํเนินการ 
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ให้มีส่วนรวมกบัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแสนพนัอย่างแขง็ขนั 
สาํหรบัการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัได้มีกฎหมายระเบียบ ขอบงัคบั กาํหนดให้
ภาคประชาสงัคม (ตวัแทน 
ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเก่ียวของกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัในหลายๆ ส่วน เชน ให้
ตวัแทนประชาคมมีส่วนรวมเป็น 
กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพสัด ุเชน เป็นกรรมการเป ดซองสอบราค่าเป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราค่าเป็น 
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุป็นกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
5.2 มีการฝ กอบรมตวัแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพสัด ุเพ่ือ
เรียนรู้ทาํความเข้าใจ 
ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบติัได้อย่างถกูต้อง 
6. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
ดาํเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักปลดัและส่วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนรวมในการดาํเนินงานและตรวจสอบการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลแสนพนั 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีส่วนรวมและตรวจสอบ
การดาํเนินงานของ 
หน่วยงานทองถ่ินของตนเอง 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๑๒ 
3.3.3 ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการของเทศบาลxxx 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
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ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองทองถ่ินกาํหนดให้เทศบาลในฐานะองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินต้อง
ดาํเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบติัราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวดัผลการบริหารและปฏิบติัราชการของเทศบาล
ว่าสมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย 
หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบติัราชการของเทศบาล เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรบัปรงุ แก้ไข 
ส่งเสริม พฒันา ขยายหรือยติุการดาํเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 
ดงันัน้ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกั
เกณฑและวิธีการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกบัแนวทางปฏิบติัตามหนังสือจงัหวดัxxx ท่ี มท 
xxx/xxx ลงวนัท่ี xx เดือน 
xxx 25xx เทศบาลxxxจึงได้จดัทาํโครงการการปฏิบติัราชการของเทศบาลxxx ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25xx 
เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบติัราชการของเทศบาลxxxมีการขบัเคล่ือนอย่างเป็นรู้ปธรรม ซ่ึงจะ
ส่งเสริมให้เทศบาล 
มีมาตรฐานในการปฏิบติัราชการ ลดขัน้ต่อนการปฏิบติังาน และการอาํนวยความสะดวกและการ
ต่อบสนองคว่์ามต้องการของ 
ประชาชน เพ่ือประโยชนสขุของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และให้คาํนึงถึง
การมีส่วนรวมของประชาชน 
ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบติังาน และการเป ดเผยขอมลูขาวสาร โดยให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ี 
กฎหมายกาํหนด 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบติัราชการได้อย่างถกูต้องตามมาตรฐานการปฏิบติัราชการ 
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการของ
เทศบาลxxxและ 
เป็นการเฝ/าระวงัการทุจริตในการบริหารจดัการตามภารกิจของเทศบาลxxx 
3.3 เพ่ือดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหารทองถ่ินเทศบาลxxx 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะทาํงานและเจ้าหนาท่ีผูร้บัผิดชอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของเทศบาลxxx 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ประสานกบัส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมลู 
6.2 จดัทาํโครงการและขออนุมติัโครงการ 
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6.3 จดัทาํประกาศประชาสมัพนัธก์ารดาํเนินโครงการ 
6.4 จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะทาํงานและเจ้าหนาท่ีผูร้บัผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการของ 
เทศบาลxxx (ตามหนังสือสัง่การ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวนัท่ี 11 ก.พ. 2558) จาํนวน 7 คน 
ประกอบด้วย 
(1) ผูแ้ทนชมุชนองคก์รภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
(2) ผูแ้ทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
(3) ผูท้รงคณุวฒิุ 2 คน 
(4) ปลดั (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หวัหนาสาํนักปลดั เป็นผูช้วยเลขานุการ 
(6) หวัหนาฝ่ายบริหารทัว่ไป เป็นผูช้วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ดาํเนินการดงัน้ี 
1) ประเมินผลการปฏิบติัราชการของเทศบาลxxxตามหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๑๓ 
2) ประเมินผลการปฏิบติัราชการของเทศบาลxxxปีละ 2 ครัง้เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ 
ประเมินให้เทศบาลxxxทราบ เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรบัปรงุแก้ไข ส่งเสริม 
พฒันา ขยายหรือยติุการ 
ดาํเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลxxx 
3) จดัทาํแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบติัราชการของเทศบาลxxx 
สาํหรบัผลการปฏิบติัราชการประจาํปี 
4) ดาํเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลxxxมอบหมาย 
6.5 ประชมุคณะกรรมการ/คณะทาํงานและเจ้าหนาท่ีผูร้บัผิดชอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
6.6 การจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 
6.7 การดาํเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาํเนินงาน 
6.8 จดัทาํแบบสอบถามวดัความพึงพอใจในการปฏิบติัราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลxxx
พรอมตวัช้ีวดั 
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจดัทาํสรปุรายงานผลการดาํเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผูบ้ริหารพิจารณาทราบ
ปรบัปรงุดาํเนินการ 
แก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักปลดัเทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ผลการปฏิบติัราชการของเทศบาลดีขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผานมา 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลอง
กบัหมวด 5 และ 
หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคมุค่าในเชิงภารกิจของรฐั 
3. การปรบัปรงุภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 
4. การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
ดงันัน้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัให้เกิดความ
โปรงใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนรวมกบัประชาชน/ตาํบล/ชมุชน/หมบูาน และเพ่ือให้
สอดคลองกบัแนวทางและ 
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกบัหมวด 5 และ
หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
3. วตัถปุระสงค ์ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ให้เกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง 
บทบาทของประชาชน 
2. เพ่ือเป ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมและแสดงความคิดเหน็ในการบริหารงานของ
องคก์ารบริหารส่วน 
ตาํบลแสนพนั 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๑๔ 
4. เป้าหมาย 
ผูแ้ทนชมุชน ผูแ้ทนสภาทองถ่ิน ผูท้รงคณุวฒิุ ผูแ้ทนพนักงานส่วนตาํบล 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
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6. วิธีดาํเนินการโครงการ 
6.1 จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบติัราชการ ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัตามหลกัเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี 
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผูบ้ริหารทราบ ตามหลกัเกณฑฯ กาํหนด 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
เป็นการเป ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามารวมในการตดัสินใจในการบริหารงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแสนพนั หรือ 
โครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาํให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได้ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๑๕ 
มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครอง
ส่วน 
ทองถ่ิน 
4.1 มีการจดัว่างระบบและรายงานการควบคมุภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
กาํหนด 
4.1.1 มีการจดัทาํและรายงานการจดัทาํระบบควบคมุภายในให้ผูก้าํกบัดแูล 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทาํแผนการตรวจสอบภายในประจาํป; ประจาํป;งบประมาณ 25xx 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะชวยให้การดาํเนินงานตามภารกิจของเทศบาลxxxเป็นไป
อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้ยงัชวยป้องกนัหรือลดความเส่ียงจากการดาํเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายท่ีอาจ 
เกิดขึน้ ซ่ึงการตรวจสอบภายในนัน้ยงัถือเป็นส่วนประกอบสาํคญัท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบติังาน
ตามปกติ ซ่ึงจะต้องมีการกระทาํ 
อย่างเป็นขัน้ต่อนท่ีถกูต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกาํหนด โดยผูบ้ริหารสามารถนําแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม 
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เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์ของการดาํเนินงานอีกทัง้
ยงัเป็นแนวทางการปฏิบติังาน 
ซ่ึงเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชดัเจน ดงันัน้ การจดัทาํแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกบัมี 
ระเบียบ ขอบงัคบั ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวของจะทาํให้การปฏิบติังานของเทศบาลxxx
เป็นไปอย่างถกูต้องและเป็นไป 
ตามวตัถปุระสงค ์ของทางราชการ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือจดัว่างระบบการควบคมุภายในตามระเบยีบ คตง. ว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานควบคมุ
ภายใน พ.ศ. 2544 
3.2 เพ่ือพิสู่จนความถกูต้องและเช่ือถือได้ของขอมลูและตวัเลขต่างๆ ทางด้านการบญัชี และด้าน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยรบัตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคบั 
คาํสัง่ มติ 
คณะรฐัมนตรี และนโยบายท่ีกาํหนด 
3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคมุภายในของหน่วยรบัตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเป็นหลกัประกนัการใช้และระวงัทรพัยสินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู้ และเจ้าหนาท่ีศนูยพฒันาเดก็เลก็ ของเทศบาลxxx 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสงักดัเทศบาล และศนูยพฒันาเดก็เลก็ของเทศบาลxxx 
6. วิธีการดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํแผนปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถกูต้องและเช่ือถือได้ของขอมลูและตวัเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรบั 
โดยทัว่ไป ปริมาณมากน้อยตามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคมุภายในและ 
ความสาํคญัของเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมทัง้วิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบติังาน
ของหน่วยรบัตรวจ 
6.3 ตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ การเงิน การพสัดแุละทรพัยสิน 
รวมทัง้การบริหารงาน 
ด้านอ่ืนๆ ขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคบั 
คาํสัง่ และมติคณะรฐัมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดแูลรกัษา และความปลอดภยัของทรพัยสิน และการใช้ทรพัยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมี 
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ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั 
6.4 สอบทานระบบการปฏิบติังานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบงัคบั คาํสัง่ท่ีทางราชการ
กาํหนด เพ่ือให้ 
มัน่ใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบติังานท่ีตรงตามวตัถปุระสงค ์และสอดคลองกบันโยบาย 
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๑๖ 
7. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 บคุลากรมีความเข้าใจและปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคบั โดยมงุผลสมัฤทธ์ิของงาน
มากขึน้ 
10.2 ความเส่ียงในการเบิกจายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรพัยากรของสาํนัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคมุค่า ประหยดั 
10.4 ลกูหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดินค่างชาํระลดน้อยลง 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทาํรายงานการควบคมุภายใน 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 
2544 กาํหนดให้ 
หน่วยรบัตรวจติดตามประเมินผลการควบคมุภายในท่ีได้กาํหนดไว้ รายงานต่อผูก้าํกบัดแูลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ ภายในเกาสิบวนันับจากวนัส้ินปีงบประมาณ 
ดงันัน้ เพ่ือให้การปฏิบติัถกูต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กาํหนด เทศบาลxxxจึงได้มีการจดัทาํ
และรายงานการ 
ควบคมุภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนด เป็นประจาํทกุปี 
3. วตัถปุระสงค ์ 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดบัองคก์รของเทศบาลxxx 
2. เพ่ือสรปุรายงานผลการประเมินผลการควบคมุภายในให้นายกเทศมนตรีxxxทราบตามแบบท่ี
ระเบียบฯ กาํหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในต่อผูก้าํกบัดแูลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 
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ตามกาํหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลxxx 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
1. แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดบัองคก์ร 
2. แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดบัหน่วยงานยอย 
3. ผูบ้ริหารมีหนังสือแจงให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดบัหน่วยงานยอย ดาํเนินการ
ประเมินองคป์ระกอบ 
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรบัปรงุการควบคมุภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในระดบัองคก์ร ดาํเนินการรวบรวม เพ่ือ
จดัทาํรายงานการ 
ควบคมุภายใน ตามระเบยีบฯ ขอ 6 ระดบัองคก์ร และนําเสนอผูบ้ริหาร พรอมจดัส่งรายงานให้ผู้
กาํกบัดแูลและคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๑๗ 
7. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณดาํเนินการ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
1. บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติังานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกนัและลดความเส่ียงต่อการปฏิบติังาน 
3. เกิดประโยชนสงูสดุต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๑๘ 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคมุภายใน โดยดาํเนินการให้มีการจดัทาํแผนการปรบัปรงุ 
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรงุควบคมุภายใน
ให้ผูก้าํกบั 
ดแูล 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
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2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกท่ีสาํคญัและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครฐั 
หรือเอกชนทัง้ขนาดเลก็และขนาดให้ญ ระบบการควบคมุภายในจะชวยควบคมุหรือลดความเส่ียง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดบั 
ท่ียอมรบัได้ซ่ึงจะทาํให้ปฏิบติังานและการจดัการของหน่วยงานบรรลตุามวตัถปุระสงค ์ ในอดีตท่ี
ผานมาการบริหารงานของ 
หน่วยงานภาครฐั ได้มีการควบคมุภายในตามท่ีกระทรวงการคลงัประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซ่ึง
อาจอยู่ในรู้ปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบญัชี หนังสือสัง่การ และหนังสือต่อบขอหารือต่างๆ โดยส่วนให้ญ จะเนนไปท่ีการ
ควบคมุด้านการเงินและบญัชี 
และการปฏิบติัให้ถกูต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกาํหนดไว้ ซ่ึงไม่ครอบคลมุถึงการ
จดัการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบญัชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะทอนภาพถึงผลการดาํเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
ระบบการควบคมุภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคมุท่ีครอบคลมุงานทุกด้านและสามารถสะทอน
ภาพให้เหน็เป็นองคร์วมของ 
หน่วยงานนัน้ๆ ว่ามีการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบ
การควบคมุภายในของรฐัยงัไม่ 
ครอบคลมุทกุระบบงาน อาจเป็นชองทางรัว่ไหลทาํให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการ
ดาํเนินงานไม่สมัฤทธ์ิผล ทัง้น้ี 
สาเหตสุ่วนหน่ึงอาจเกิดจากการกาํหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบติังานทัง้ 
กระบวนการให้บคุคลใดบคุคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคมุสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน 
ขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคมุภายในของหน่วยงานท่ีกาํหนดขึน้ และ
พฒันาให้ระบบการควบคมุ 
ภายในดงักล่าวทนัสมยัอยู่เสมอ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัพิจารณาแล้วเหน็ว่าเพ่ือให้องคก์รมีแนวทางในการกาํหนดระบบ
การควบคมุภายใน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในหน่วยงานจึงได้กาํหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการ 
ควบคมุภายในขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
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3.1 เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาํให้การใช้ทรพัยากรเป็นไป
อย่างประหยดั 
และคมุค่า โดยลดขัน้ต่อนการปฏิบติังานท่ีซํา้ซอนหรือไม่จาํเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจ 
มีขึน้ 
3.2 เพ่ือให้มีขอมลูและรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องคร์บถวนและเช่ือถือได้ สร้างความมัน่ใจแก้
ผูบ้ริหารในการ 
ตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบติังาน และบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
3.3 เพ่ือให้บคุลากรมีการปฏิบติัตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสญัญา ขอตกลง ระเบียบขอบงัคบั
ต่างๆ ของ 
หน่วยงานอย่างถกูต้องและครบถวน 
4. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคมุภายในขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบัการ 
ปฏิบติังานในหน่วยงาน อีกทัง้ยงัเป็นการควบคมุหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดบัท่ี
ยอมรบัได้ ซ่ึงจะทาํให้การ 
ปฏิบติังานและการจดังานของหน่วยงานบรรลตุามวตัถปุระสงค ์ 
5. วิธีดาํเนินการ 
5.1 แต่งตัง้คณะทาํงานติดตามประเมินผลการควบคมุภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินว่าด้วยการ 
กาํหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๑๙ 
5.2 ประชมุคณะทาํงานเพ่ือปรบัปรงุพฒันาระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การปฏิบติั
ตามภารกิจและ 
ตามนโยบายของรฐับาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสน
พนัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในให้คณะทาํงานฯ เพ่ือสรปุขอมลู 
5.4 รายงานผลการปฏิบติังาน ความคิดเหน็และอปุสรรคต่างๆ ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
และผูบ้ริหารทราบ 
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
7. หน่วยงานรบัผิดชอบ 
ทุกกอง/สาํนัก ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชนท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. การดาํเนินงานของหน่วยงานบรรลวุตัถปุระสงค ์ท่ีว่างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดั และคมุค่า 
3. มีขอมลูและรายงานทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถวนและเช่ือถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตดัสินใจ 
4. การปฏิบติัในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคบัท่ีว่าง
ไว้ 
5. เป็นเครื่องมือชวยผูบ้ริหารในการกาํกบัดแูลการปฏิบติังานดีอย่างดีย่ิง 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสรจ็ตามกาํหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคมุภายใน รอยละ 80 ได้ดาํเนินการแก้ไข 
10.3 รอยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคมุภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจดัการความรูท่ี้เก่ียวของกบัการควบคมุภายใน 
10.5 ระดบัความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวของในการจดัทาํรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(รอยละ 80 ในระดบัมาก) 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคมุภายในเทศบาลxxx 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 
2544 กาํหนดให้ 
เทศบาลxxxในฐานะหน่วยรบัตรวจจดัว่างระบบควบคมุภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคมุภายใน
เป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน 
การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรบัตรวจ 
และรายงานการประเมินผล 
การควบคมุภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูก้าํกบัดแูลอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ ภายใน
เกาสิบวนันับจากวนัส้ิน 
ปีงบประมาณ โดยมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการดาํเนินงานของ
หน่วยรบัตรวจจะบรรล ุ
วตัถปุระสงค ์ของการควบคมุภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงานและการ
ใช้ทรพัยากร ซ่ึงรวมถึงการ 
ดแูลรกัษาทรพัยสิน การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรัว่ไหล การส้ินเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรบัตรวจ 
ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคบั 
และมติคณะรฐัมนตรี 
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การดาํเนินการจดัว่างระบบควบคมุภายใน เพ่ือนําความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจดัให้มี
กิจกรรมการควบคมุท่ีมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกนัหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ และให้
สามารถบรรลตุาม 
วตัถปุระสงค ์ของการควบคมุภายใน จึงได้กาํหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๒๐ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการท่ีรบัผิดชอบจดัทาํและนําแผนการปรบัปรงุหรือบริหารจดัการความเส่ียงไป
ดาํเนินการเพ่ือ 
ควบคมุลดความเส่ียง ในการป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัว่ไหล การ
ส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรบั 
ตรวจ 
3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรงุหรือบริหารจดัการความเส่ียง
ระบบควบคมุ 
ภายในของส่วนราชการท่ีรบัผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูก้าํกบั
ดแูลภายในเวลาท่ีกาํหนด 
3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรบัปรงุกลไกการควบคมุภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการของเทศบาลxxx 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนักงานเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในเทศบาลxxx (ระดบัองคก์ร) จดัส่ง
รายงานแผนการ 
ปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดาํเนินการบริหารจดัการความเส่ียง
ในส่วนท่ีรบัผิดชอบและมี 
การติดตามผลระหว่างปี 
6.2 หวัหนาส่วนราชการของเทศบาลxxxนําแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.3) ไป
ดาํเนินการบริหาร 
จดัการความเส่ียงภายในเวลาท่ีกาํหนด และรายงานผลการดาํเนินการต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคมุ 
ภายในของส่วนราชการ (ระดบัส่วนยอย) 
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6.3 หวัหนาส่วนราชการของเทศบาลxxxรายงานผลการดาํเนินการแผนการปรบัปรงุการควบคมุ
ภายใน (แบบ ปอ.3) 
พรอมปัญหาอปุสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในเทศบาลxxx 
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในเทศบาลxxxประชมุพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคมุ 
และบริหารจดัการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ดาํเนินการบริหารจดัการความเส่ียง 
ต่อไป 
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 
ผูก้าํกบัดแูลอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ภายในเกาสิบวนันับจากวนัส้ินปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ส่วนราชการท่ีรบัผิดชอบมีการนําแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายในไปดาํเนินการบริหาร
จดัการความเส่ียง 
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู้
กาํกบัดแูลภายใน 
เวลาท่ีกาํหนด 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๒๑ 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบการปฏิบติั หรือการบริหารราชการตาม 
ชองทางท่ีสามารถดาํเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบ กาํกบั ดแูลการบริหารงานบคุคล เก่ียวกบัการ 
บรรจ ุแต่งตัง้ โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลกูจาง 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวม ตรวจสอบ กาํกบั ดแูลการบริหารงาน
บคุคลเก่ียวกบัการบรรจ ุ
แต่งตัง้ การโอน ยาย 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 



145 
 

การบริหารงานบคุคลเป็นกระบวนการเก่ียวกบับคุคลถือว่าเป็นส่ิงสาํคญัหรือเป็นหวัใจขององคก์ร
จึงมกัจะกาํหนด 
หนาท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การว่างนโยบาย การว่างแผน การว่างระเบียบและขอบงัคบัท่ีปฏิบติังาน
ในองคก์รหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบติังานบรรลตุามวตัถปุระสงค ์ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัจึงได้กาํหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวม ตรวจสอบ 
กาํกบั ดแูลการ 
บริหารงานบคุคล โดยพิจารณาจากประเดน็การบริหารงานบคุคลโดยยึดมัน่ในหลกัคณุธรรมใน
เร่ืองการบรรจ ุแต่งตัง้ การโอน 
ยาย การเล่ือนระดบั และการเล่ือนขัน้เงินเดือน โดยถือปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การ
โดยเครงครดั เพ่ือให้การ 
บริหารงานบคุคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัเป็นไปอย่างโปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนรวม การตรวจสอบ กาํกบั ดแูลการบริหารงานบคุคลให้เป็นไปด้วยความ
โปรงใสและเป็น 
ธรรม 
3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กาํกบั ดแูลการบริหารงานบคุคลเก่ียวกบัการบรรจแุต่งตัง้
การโอน ยาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนตาํบล พนักงานครู้ส่วนตาํบล พนักงานจาง ท่ีมีการดาํเนินการด้านการบริหารงาน
บคุคล 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั อาํเภอxxx จงัหวดัxxx 
6. วิธีการดาํเนินการ 
ตรวจสอบ กาํกบั ดแูลการบริหารงานบคุคลเก่ียวกบัการบรรจแุต่งตัง้ การโอน ยาย 
- แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนรวม ตรวจสอบ กาํกบั ดแูลบริหารงานบคุคลในการ
บรรจแุต่งตัง้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัได้ดาํเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคบัท่ีเก่ียวของอย่าง
เครงครดั 
- การสรรหาการบรรจแุต่งตัง้ได้มีการประชาสมัพนัธไ์ปยงัหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จงัหวดัอ่ืน 
รวมถึง 
ประชาสมัพนัธใ์ห้ประชาชนภายในตาํบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมบูาน 
- มีการประชาสมัพนัธล์งในเวบ็ไซตขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
- มีการติดประกาศประชาสมัพนัธท่ี์บอรดประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 



146 
 

- ในการบรรจแุต่งตัง้ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตัง้ประชาชนเพ่ือ 
ตรวจสอบขัน้ต่อนการดาํเนินการในการบรรจแุต่งตัง้ 
- การบรรจแุต่งตัง้จะต้องได้รบัการตรวจสอบคณุสมบติัและความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาํบล 
(ก.อบต.จงัหวดั) กอน 
- ในการออกคาํสัง่การบรรจแุต่งตัง้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัจะออกคาํสัง่แต่งตัง้ได้ต้องไม่
กอนวนัท่ีองคก์าร 
บริหารส่วนตาํบลแสนพนัรบัมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๒๒ 
การเล่ือนระดบั/เล่ือนตาํแหนง 
- แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนรวม ตรวจสอบ กาํกบั ดแูลการบริหารงานบคุคลใน
การเล่ือนระดบั/การเล่ือน 
ตาํแหนง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัได้ดาํเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การขอ
บงัคบัท่ีเก่ียวของ อย่างเครงครดั 
- มีการแจงผูท่ี้มีคณุสมบติัทราบโดยการบนัทึกขอความแจงผูมี้คณุสมบติัท่ีจะเล่ือนระดบั/เล่ือนตาํ
แหนง 
- มีการประชาสมัพนัธไ์ปยงัหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จงัหวดัอ่ืน รวมถึงประชาสมัพนัธใ์ห้
ประชาชนภายในตาํบล 
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมบูาน และมีการประชาสมัพนัธล์งในเวบ็ไซตของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
- มีขัน้ต่อนการตรวจสอบคณุสมบติัผูข้อรบัการประเมินเพ่ือเล่ือนระดบั/เล่ือนตาํแหนง 
- มีการแต่งตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้ารวมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือน
ระดบั/การเล่ือน 
ตาํแหนงเพ่ือความโปรงใส 
- มีการออกคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการในการดาํเนินการอย่างชดัเจน 
- ผูข้อรบัการประเมินสามารถซกัถามขอส่งสยัหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดาํเนินการท่ีตนเองเหน็ 
ว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเล่ือนระดบั/การเล่ือนตาํแหนง จะต้องได้รบัการตรวจสอบคณุสมบติัและความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการ 
พนักงานส่วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั) กอน 
- ในการออกคาํสัง่การเล่ือนระดบั/การเล่ือนตาํแหนง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัจะออก
คาํสัง่แต่งตัง้ได้ต้องไม่กอน 
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วนัท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัรบัมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตาํบลจงัหวดั (ก.
อบต.จงัหวดั) 
การเล่ือนขัน้เงินเดือน 
- แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนรวม ตรวจสอบ กาํกบั ดแูลบริหารงานบคุคล ในการ
ท่ีองคก์ารบริหารส่วน 
ตาํบลแสนพนัได้ดาํเนินการเล่ือนขัน้เงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การ ขอบงัคบัท่ี
เก่ียวของ อย่างเครงครดั 
- มีการจดัทาํประกาศหลกัเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบติังาน และประกาศเผยแพรหลกัเกณฑให้
บคุลากรทราบ 
- มีการแต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติังานและคณะกรรมการพิจารณา
การเล่ือนขัน้ 
เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนให้เป็นไปอย่างยติุธรรม 
- มีการประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติังาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเล่ือนขัน้ 
เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใช้ประกอบการตดัสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เชน ขอมลูประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน ความสามารถและความอตุสาหะ การรกัษาวินัย การปฏิบติัตน
เหมาะสม และขอมลูการลา เป็นตน 
- มีการแจงผลการประเมินให้พนักงานทราบ พรอมเป ดโอกาสให้ซกัถาม ต่อบขอส่งสยั และโต
แยงผลการประเมินท่ี 
ไม่เป็นธรรม 
- นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัออกคาํสัง่การเล่ือนขัน้เงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนขัน้ 
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขัน้เงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทัว่กนั 
7. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – พ.ศ. 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานบคุคล สาํนักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ตวัช้ีวดั 
กาํหนดเป็นระดบัขัน้ของคว่์ามสาํเรจ็ แบง่เกณฑการให้คะแนนเป็น 5 ระดบั โดยพิจารณาจากความ
กาวหนาของ 
ขัน้ต่อนการดาํเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดบั 
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ผลลพัธ ์
ประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบ กาํกบั ดแูลการบริหารงานบคุคลเก่ียวกบัการบรรจ ุการโอน 
ยาย ขององคก์าร 
บริหารส่วนตาํบลแสนพนั และมีแนวทางในการปฏิบติังานอย่างชดัเจน พรอมทัง้เป ดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึน้ดงักล่าวได้ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๒๓ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบ กาํกบั ดแูลการบริหารงบประมาณ การรบั- 
จายเงิน การหาประโยชนจากทรพัยสินของทางราชการ 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จายเงินให้ประชาชนได้รบัทราบ 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
การปฏิบติังานด้านการคลงัเป็นการทาํงานท่ีต้องอาศยัระเบียบกฎหมาย หนังสือสัง่การ ตลอดจน
มติคณะรฐัมนตรี 
วิธีการทาํงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเรว็ ถกูต้อง ประชาชนหรือ
ผูร้บับริการเกิดความพึงพอใจสร้าง 
ความสะดวกให้แก้ประชาชนมากท่ีสดุถกูต้องทัง้ระเบียบกฎหมาย ขอเทจ็จริง ไม่มีขอผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกนั 
ไม่เลือกปฏิบติัเสริมสร้างความโปรงใสในการปฏิบติังาน การบริหารการเงินการคลงัเกิดความโปรง
ใสไม่เกิดการทุจริตคอรรปัชัน่ 
มีการทาํงานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกไม่พบขอบกพรอง 
มีกระบวนการทางการคลงัท่ีเป ดเผยขอมลูอ่ืนต่อประชาชน 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคมุค่าและเป ดโอกาสให้ประชาชนสามารถซกัถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบติังานถกูต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
3.4 ในการบริหารจดัการต้องทาํอย่างเป ดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรบัปรงุแก้ไข
การทาํงานขององคก์ร 
ให้มีความโปรงใส สามารถเป ดเผยขอมลูขาวสาร เป ดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถกูต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลแสนพนั 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
เทศบาลตาํบลแสนพนั อาํเภอxxx จงัหวดัxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
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จดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเกบ็รกัษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเป ดเผยเพ่ือให้ 
ประชาชนทราบ ณ สาํนักงานเทศบาลตาํบลแสนพนัภายในเกาสิบวนันับแต่วนัส้ินปี และจดัทาํ
รายงานแสดงผลการดาํเนินงาน 
ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทองถ่ินกาํหนด เพ่ือนําเสนอผูบ้ริหารทองถ่ิน และประกาศสาํเนา
รายงานดงักล่าวโดยเป ดเผย 
เพ่ือให้ประชาชนทราบทกุสามเดือน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ 25xx และดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองคล์งัเทศบาลxxx 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 มีการพฒันาการบริหารด้านการเงินการคลงัและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจายถกูต้อง รวดเรว็ เกิดความประหยดั 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนรวมของประชาชนในพืน้ท่ีหรือผูร้บับริการ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๒๔ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรบั การจาย และการใช้
ประโยชนทรพัยสิน 
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
การเบิกจายเงินขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ินเป็นขัน้ต่อนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการ
คลงัขององคก์ร 
ปกครองส่วนทองถ่ิน เจ้าหนาท่ีจะต้องปฏิบติัตามอาํนาจหนาท่ี ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสัง่การท่ีเก่ียวของ 
ให้ถกูต้องคร์บถวนเรียบรอยจึงจดัทาํใบนําฝากเป็นรายรบั จดัทาํใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจาย เบิกเงิน
ออกจากคลงัขององคก์ร 
ปกครองส่วนทองถ่ินได้ สาํหรบัการใช้ประโยชนในทรพัยสินขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ินกเ็ชน
เดียวกนัต้องมีการดาํเนินงาน 
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทัง้การเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปรงใส 
ประชาชนมีส่วนรวมในการ 
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ตรวจสอบ จึงจาํเป็นต้องมีกระบวนการขัน้ต่อนท่ีถกูต้อง มีความสจุริต ส่งผลให้การดาํเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ 
กองคล์งั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัจึงได้ริเร่ิมกิจกรรมเพ่ือให้ การรบั จายเงินและการใช้
ประโยชนทรพัยสินเกิด 
ความโปรงใส ประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบ และรบัทราบถึงรายรบั-รายจาย ขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
3. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือให้การรบั จายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั เกิดความโปรงใสตรวจสอบได้ 
4. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
5. วิธีการดาํเนินการ 
- มีการแต่งตัง้กรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งตัง้กรรมการติดตามประเมินผลการใช้จายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้ารวมเป็น
กรรมการ 
- เป ดโอกาสให้ประชาชนสอบถามขอส่งสยัเก่ียวกบัการรบัจายเงิน 
- สรปุผลการรบั จายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั ให้ประชาชนทราบทางชองทาง
ต่างๆ เชน ทางเวบ็ไซต 
ศนูยขอมลูขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือส้ินปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
7. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานการเงินและบญัชี กองคล์งั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
9. ตวัช้ีวดั 
มีการดาํเนินงานตามวิธีการดาํเนินงานครบทุกขัน้ต่อน 
10. ผลลพัธ ์
ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบและได้รบัทราบขอมลูการรบั จายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แสนพนัทาํให้เกิดความ 
โปรงใส ในการรบัจายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๒๕ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบ กาํกบั ดแูลการจดัหาพสัด ุ
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจดัหาคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจางจากตวัแทนชมุชน 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัเหน็ถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนรวม
ตามเจตนารมณของ 
รฐัธรรมนูญ พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลกัเกณฑการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) องคก์าร 
บริหารส่วนตาํบลแสนพนัจึงได้ดาํเนินการส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน โดยการกาํหนดให้
มีการจดัหาคณะกรรมการจดัซ้ือ 
จดัจางจากตวัแทนชมุชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวม
เป็นคณะกรรมการในการ 
ตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจางขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกขัน้ต่อน ซ่ึงหมายความรวมถึง
ประชาชนสามารถมีโอกาสในการ 
ได้รบัขอมลูขาวสารและแสดงความคิดเหน็ ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนรวมหรือการ
บริหารราชการในระบบเป ดจาก 
การปฏิบติัจริง ส่วนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถพฒันาระดบัการเป ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนรวมกบัภาครฐัมาก 
ขึน้ เพ่ือกระตนุการปรบัเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเป ดเผย โปรงใส เนนการมีส่วนรวมของ
ประชาชน และพฒันาระบบ 
ราชการเพ่ือต่อบสนองคว่์ามต้องการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเป็นสาํคญั 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตวัแทนภาคประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจาง ของ
องคก์ารบริหารส่วน 
ตาํบลแสนพนั 
3.2 เพ่ือป้องกนัการทุจริตในด้านท่ีเก่ียวของกบังบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั
ให้เกิดการพฒันาได้ 
อย่างคมุค่า 
4. เป้าหมาย 
ตวัแทนชมุชนในพืน้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 คดัเลือกตวัแทนชมุชนจากการประชมุประชาคม เพ่ือเลือกตวัแทนชมุชนเข้ารวมเป็น
คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจาง 
ได้แก้ กรรมการตรวจการจาง 
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6.2 จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พสัดขุององคก์ร 
ปกครองส่วนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาํหนดให้มีการแต่งตัง้ให้มีผูแ้ทน
ชมุชนเข้ารวมเป็น 
กรรมการ แต้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัให้ความสาํคญัในการมีตวัแทนชมุชนเข้ารวม
ตรวจสอบเพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไป 
อย่างซ่ือตรง โปรงใส โดยตวัแทนชมุชนไม่ต้องรวมรบัผิดหากเกิดความเสียหาย 
6.3 จดัประชมุให้ความรู้ความเข้าใจแก้คณะกรรมการ เม่ือมีการจดัซ้ือจดัจางทุกครัง้ เพ่ือให้เจ้า
หนาท่ีและตวัแทน 
ชมุชนมีความเข้าใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจดัซ้ือจดัจางและตรวจการจางอย่าง
ละเอียดและถกูต้อง 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานพสัด ุกองคล์งั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๒๖ 
10. ผลลพัธ ์
การจดัซ้ือจดัจางขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั มีความโปรงใส โดยมีตวัแทนประชาชน
รวมตรวจสอบและไม่เกิด 
ปัญหาการทุจริตคอรรปัชัน่ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
การตรวจรบัพสัด ุการตรวจการจางและการควบคมุงานกอสร้าง เป็นกระบวนการท่ีมีความสาํคญัท่ี
จะบริหารสญัญา 
ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค ์ และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ี้
ได้รบัแต่งตัง้ให้ทาํหนาท่ี 
กรรมการตรวจรบั กรรมการตรวจการจางและผูค้วบคมุงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอาํนาจ
หนาท่ีตามขอบงัคบั อ.อ.ป. 
ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจ 
เง่ือนไขขอกาํหนดท่ีระบไุว้ในสญัญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคล่ือนหรือ
ปฏิบติัไม่ครบถวนในหนาท่ี 
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ความรบัผิดชอบตามอาํนาจหนาท่ีท่ีตนเองได้รบัการแต่งตัง้ให้ทาํหนาท่ีแล้ว อาจทาํให้เกิดความ
เสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบคุคล 
อ่ืน นอกจากน้ีอาจจะต้องรบัผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถกูฟ/องรองต่อศาลปกครองได้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัเหน็ถึงความสาํคญัของการตรวจรบัพสัดแุละการตรวจการจาง 
ประกอบกบัได้มีการเชิญ 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการตรวจรบังานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงได้จดัโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจาง เพ่ือให้ผู ้
ท่ีได้รบัแต่งตัง้ให้ทาํหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบติัหนาท่ีตามท่ีได้รบั
มอบหมายได้อย่างถกูต้อง 
3. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานและผูไ้ด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตรวจการจาง ทาํหนาท่ีตรวจงานจาง
อย่างถกูต้อง 
สอดคลองกบัขอบงัคบัหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 
4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจาง 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 เสนอโครงการให้ผูบ้ริหารอนุมติั 
6.2 จดัอบรมให้ความรู้แก้คณะกรรมการตรวจการจาง 
6.3 ทาํหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางให้เข้ารวมอบรม 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานพสัด ุองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ผลลพัธ ์
คณะกรรมการตรวจการจางทาํหนาท่ีตรวจงานจางอย่างถกูต้องสอดคลองกบัขอบงัคบัหรือระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๒๗ 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 
4.3.1 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบติัหนาท่ี 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของได้กาํหนดไว้ 
ตวัอย่างท่ี 1 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
ในการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาํสัง่ เง่ือนไข 
และหลกัเกณฑ 
ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบ้ริหารทองถ่ินได้รบัการเลือกตัง้มาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบติัหนาท่ี 
การดาํเนินการอย่างเครงครดั ปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นประจาํไม่ได้เกิดจากเร่ืองขาดความรอบคอบ 
ความชาํนาญ ประสบการณ 
หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาํสัง่ เง่ือนไข และหลกัเกณฑต่างๆ ท่ีมกัมีการ
ปรบัปรงุเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
เสนอเทานัน้ หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎ
เกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอย่าง 
ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบ้ริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบ้ริหารทองถ่ินต้องตกเป็น
ผูก้ระทาํผิดกฎหมาย กอให้เกิด 
ความเสียหายแก้องคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน และทาํให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการ
พฒันาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ินต้องลาชา เพราะไม่ต่อบสนองค์
ว่ามต้องการของประชาชน 
อย่างแทจริง จากปัญหาดงักล่าวขางตน จึงจาํเป็นท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบ้ริหารทองถ่ินต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบยีบ 
กฎหมาย คาํสัง่ และหลกัเกณฑต่างๆ ท่ีสาํคญัและเก่ียวของกบัการบริหารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทองถ่ิน อนัมีผลให้เกิด 
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน รวมทัง้สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบ้ริหาร
ทองถ่ินไม่ต้องเส่ียงกบัการ 
กระทาํผิดกฎหมายหรือถกูตรวจสอบ 
ดงันัน้ เพ่ือให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxx เพ่ิมพนูความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ขอบงัคบัการประชมุสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการย่ืนบญัชีแสดงรายการ
ทรพัยสินและหน้ีสิน 
มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาํเนินกิจการท่ีเป็นการขดักนัระหว่างประโยชนส่วนบคุคลและประโยชน
ส่วนรวมตามมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบติั 
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สาํหรบัเจ้าหนาท่ีของรฐัเรื่องการรบัทรพัยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจ้าหนาท่ีของรฐั ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบ 
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สาํนักปลดัเทศบาล จึงได้
จดัทาํโครงการอบรมให้ความรู ้
ด้านระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxx เพ่ิมพนูความรู้ความเข้าใจระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ขอบงัคบัการประชมุสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
3.2 เพ่ือให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxxมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการย่ืนบญัชีแสดง
รายการทรพัยสิน 
และหน้ีสิน 
3.3 เพ่ือให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxxมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาํเนินกิจการท่ีเป็นการ
ขดักนัระหว่าง 
ประโยชนส่วนบคุคลและประโยชนส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.4 เพ่ือให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxxมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบติัสาํหรบั
เจ้าหนาท่ีของรฐั 
เร่ืองการทรพัยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจ้าหนาท่ีของรฐั ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผูบ้ริหารเทศบาลxxx จาํนวน xx คน และสมาชิกสภาเทศบาลxxx จาํนวน xx คน รวม xx คน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนักงานเทศบาลxxx 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๒๘ 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสมัพนัธโ์ครงการ วนั เวลา และสถานท่ีให้แก้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารบัการ
อบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรปุผลการดาํเนินการ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
เดือนมิถนุายน พ.ศ. 25xx 
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8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxxได้เพ่ิมพนูความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอบงัคบั 
การประชมุสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
10.2 ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxxมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการย่ืนบญัชีแสดงรายการ
ทรพัยสินและ 
หน้ีสิน 
10.3 ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxxมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาํเนินกิจการท่ีเป็นการขดักนั
ระหว่างประโยชน 
ส่วนบคุคลและประโยชนส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการ 
ทุจริต 
10.4 ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลxxxมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบติัสาํหรบัเจ้าหนาท่ี
ของรฐัเรื่องการ 
รบัทรพัยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจ้าหนาท่ีของรฐั ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริต 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
องคก์รปกครองส่วนทองถ่ินมีบทบาทความสาํคญัย่ิงต่อการพฒันาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคม ด้วยเหตผุล 
ดงักล่าวการพฒันาศกัยภาพทกัษะและความรู้ของสมาชิกสภาทองถ่ินให้มีความพรอมท่ีจะรบั
ภารกิจและการจดับริการให้แก้ 
ชมุชนจึงเป็นเรื่องท่ีสาํคญัอย่างย่ิง ประกอบกบัการให้การศึกษาอบรมเป็นส่ิงสาํคญัประการหน่ึงท่ี
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
ได้ดาํเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรู้และทกัษะด้านการปกครองส่วนทองถ่ิน มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบติั 
หนาท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัระเบียบขอกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวของกบัทองถ่ินด้วย 
เพ่ือพฒันาตนเองและสามารถ 
นําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชนต่อการปฏิบติัหนาท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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ดงันัน้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัจึงได้มีการจดัส่งสมาชิกสภาทองถ่ินให้เข้ารบัการฝ กอ
บรมและศึกษาดงูานอยู่ 
เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและสามารถนํามาพฒันาองคก์ร พฒันาทอง
ถ่ิน ให้ทองถ่ินมีความ 
เจริญกาวหนา 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณการทาํงานให้กบัสมาชิกสภาทองถ่ินให้มีความเข้าใจใน
การทาํงานตาม 
บทบาทและอาํนาจหนาท่ี 
3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาทองถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติังานท่ีถกูต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาทองถ่ินได้เพ่ิมศกัยภาพในการพฒันาทองถ่ินได้อย่างถกูต้อง 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๒๙ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั จาํนวน xx คน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
ทัง้ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั และหน่วยงานท่ีจดัฝ กอบรม 
6. วิธีการดาํเนินการ 
6.1 ฝ่ายบริหารงานบคุคลตรวจสอบหลกัสตูรการฝ กอบรมทัง้ภายในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
และหน่วยงาน 
ภายนอก เพ่ือเป็นขอมลูในการจดัส่งสมาชิกสภาทองถ่ินเข้ารบัการอบรมหรือรวมประชมุสมัมนา
แล้วแต่กรณี 
6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูรเรียบรอยแล้ว ดาํเนินการเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภา 
ทองถ่ินเข้ารบัการฝ กอบรม หรือเข้ารวมประชมุ หรือดาํเนินการจดัฝ กอบรมเองโดยสาํนัก/
กองงานท่ีรบัผิดชอบ 
6.3 แจงให้สมาชิกสภาทองถ่ินผูผ้านการฝ กอบรมจดัทาํรายงานสรปุผลการฝ กอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผาน 
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6.4 ฝ่ายบริหารงานบคุคลดาํเนินการประเมินผลการฝ กอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และ
รายงานเสนอนายก 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัทราบ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
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xxxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานบคุคล สาํนักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ผลลพัธ ์
10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการทาํงานตามบทบาทและอาํนาจหนาท่ี 
10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินได้รบัการเรียนรู้และประสบการณการทาํงานให้มๆ 
10.3 การปฏิบติังานของสมาชิกสภาทองถ่ินเป็นไปอย่างถกูต้องตามระเบยีบกฎหมาย 
11. ตวัช้ีวดั 
จาํนวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั จาํนวน xx ราย ได้รบัการฝ กอ
บรมและศึกษาดงูาน 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๓๐ 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติังานของฝHายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของได้กาํหนดไว้ โดยไม่ฝ+กใฝHฝHายใด 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติังาน
ของฝHายบริหาร 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
การส่งเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกสาํคญัท่ีใช้ 
สาํหรบัติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอาํนาจในการบริหาร
ปัจจบุนัองคก์รปกครองส่วน 
ทองถ่ินมีอิสระเตม็ท่ีในการดาํเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแมจะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางกจ็ะคอยควบคมุดแูลการ 
ดาํเนินงานต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ินให้เป็นไปโดยความเรียบรอยและถกูต้อง เพ่ือ
กาํหนดแนวทางการพฒันา 
รวมกนั นอกจากจะทาํให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีบรรยากาศการทาํงานแบบมีส่วนรวมและมี
ประสิทธิภาพ ยงัสร้างความ 
นาเช่ือถือให้กบัองคก์ร สามารถนําไปสู่ความโปรงใสในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและลดการทุจริต 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัจึงได้ดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ 
ปฏิบติังานของฝ่ายบริหารขึน้ เพ่ือกาํหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภารวม 
เป็นคณะกรรมการในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ่ือให้การปฏิบติังานโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได้ 
อีกทัง้ยงัเป็นการชวยลดปัญหาการทุจริตได้ 
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3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเป็นกลไกสาํหรบัตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเข้าใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากขึน้ 
4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั จาํนวน xx คน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. วิธีการดาํเนินงาน 
6.1 จดัทาํคมืูอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือให้สมาชิกสภาทองถ่ินใช้สาํหรบัการประชมุ 
6.2 แต่งตัง้สมาชิกสภาทองถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาํเนินการต่างๆ เชน การจดัซ้ือจดั
จางโครงการ 
ต่างๆ การแปรญตัติรางขอบญัญติัประจาํปี การตรวจรายงานการประชมุ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา ฯลฯ 
6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตัง้กระทูถามการบริหารงานในการประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
7. ระยะเวลาดาํเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา สาํนักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ผลลพัธ ์
10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเข้าใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
10.2 การปฏิบติังานต่างๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได้ 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๓๑ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนรวมในการปฏิบติังานของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
การส่งเสริมและการพฒันาความเข้มแขง็ขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน เก่ียวของกบัหลาย
องคป์ระกอบ และหลาย 
ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างย่ิงบคุลากรทองถ่ิน อนัได้แก้ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององคก์รปกครองส่วน
ทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตัง้ 
ฝ่ายขาราชการองคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน บคุลากรเหลาน้ีมีบทบาทและต้องทาํหนาท่ีของตน
อย่างเข้มแขง็ เพ่ือเสริมสร้าง 
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แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนรวมโดยให้มีกระบวนการสอดคลองกบัการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย 
อาํนาจการตดัสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตาํบลและต่อบสนองคว่์ามต้องการของประชาชน 
ตลอดจนมีการถวงดลุอาํนาจ 
ระหว่างฝ่ายสภากบัฝ่ายบริหาร และท่ีสาํคญัส่งเสริมการมีส่วนรวมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบติังาน 
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัเลง็เหน็ถึงความสาํคญัของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกบัการ
มีส่วนรวมในการ 
ปฏิบติังาน จึงได้ดาํเนินกิจกรรมการมีส่วนรวมในการปฏิบติังานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ 
สมาชิกสภาทองถ่ินมีความเข้มแขง็ในการใช้อาํนาจหรือปฏิบติัหนาท่ีให้เกิดความสมดลุในการ
บริหารงาน 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีบทบาทในการปฏิบติังาน และ
การมีส่วนรวมในการทาํงาน 
3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั จาํนวน xx คน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินงาน 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
6. วิธีดาํเนินงาน 
6.1 แต่งตัง้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นคณะกรรมการรวมในการปฏิบติังานในเรื่อง
ต่างๆ เชน 
- แต่งตัง้คณะอนุกรรมการปฏิบติัภารกิจถ่ายโอนของกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร 
เพ่ือรวมติดตามและ 
ตรวจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร จาํนวน 11 คน 
- แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศนูยยติุธรรมชมุชน รวมกบัสาํนักงานยติุธรรมจงัหวดั จาํนวน 2 คน 
- แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการควบคมุการระบาดโรคไขเลือดออก จาํนวน 22 คน 
- แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศนูยพฒันาเดก็เลก็กอนวยัเรียน จาํนวน 3 ศนูย รวม 6 คน 
6.2 สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีได้รบัการแต่งตัง้ เข้ารวมปฏิบติัหนาท่ีนําขอมลูแจงในท่ี
ประชมุสภาองคก์าร 
บริหารส่วนตาํบล เพ่ือทาํการปรบัปรงุระบบการปฏิบติังานในส่วนท่ีประชาชนได้รบัความเดือดรอน
และต้องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา สาํนักปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
10. ผลลพัธ ์
การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ต่อบสนองคว่์ามต้องการของ
ประชาชน เกิดทศันคติท่ีดี 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๓๒ 
4.4 เสริมพลงัการมีส่วนรวมของชมุชน (Community) และบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน 
การทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาํเนินการเฝาระวงัการทุจริต 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวงัการคอรรปัชัน่โดยภาคประชาชน 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรปัชัน่ หมายถึง การใช้ตาํแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนส่วนตวัหรือผลประโย
ชนของพวกพอง 
โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหนาท่ีของรฐัมีหนาท่ีรกัษาผลประโยชนของส่วนรวม หาก
ใช้ตาํแหนงหนาท่ีท่ีได้รบั 
มอบหมายกระทาํการเพ่ือผลประโยชนส่วนตวัหรือพวกพอง กถื็อว่ามีการกระทาํคอรรปัชัน่การ
ป้องกนัและปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอด
คลองกบัเกณฑ 
คณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) มงุเนนการพฒันาคณุภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครฐั ทัง้น้ี เพ่ือให้การ 
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอนัจะทาํให้ประชาชนเกิดความมัน่ใจ
ศรทัธา และไว้ว่างใจในการ 
บริหารราชการแผนดินของรฐับาล 
3. วตัถปุระสงค ์ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกนัเฝ/าระวงัการคอรรปัชัน่ขององคก์รปกครองส่วนทองถ่ิน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชมุชนหรือตวัแทนประชาชนในชมุชนเทศบาลxxx 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
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เทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 เชิญคณะกรรมการชมุชน หรือตวัแทนชมุชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอรรปัชัน่ 
6.2 เชิญคณะกรรมการชมุชน หรือตวัแทนชมุชนเป็นคณะกรรมการเฝ/าระวงัการคอรรปัชัน่ของ
องคก์รปกครองส่วน 
ทองถ่ิน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx - 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายอาํนวยการ สาํนักปลดั เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 คณะกรรมการชมุชนมีความรู้ ความเข้าใจเรือ่งการคอรรปัชัน่และสามารถตรวจสอบการ
คอรรปัชัน่ได้ 
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชมุชน หรือตวัแทนชมุชนเป็นหน่วยเฝ/าระวงัการคอรรปัชัน่
ในระดบัเทศบาล 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๓๓ 
ตวัอย่างท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสมัพนัธก์รณีพบเหน็การทุจริต 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึน้ในหน่วยงานภาครฐัได้ส่งผลเสียหายกบัประเทศชาติอย่างมาก จาํเป็นท่ี
ทุกภาคส่วนในสงัคม 
จะต้องตระหนักและรวมกนัแก้ไขจดัการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนรวมเป็นเครือขายในการ
ขบัเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ/า 
ระวงั ป้องปรามการทุจริต ในรู้ปแบบการกระตนุให้ทุกภาคส่วนในจงัหวดัได้ตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอรรปัชัน่และมี 
ส่วนรวมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนรวมในการป้องกนัการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในจงัหวดัxxx 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
จงัหวดัxxx 
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6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ขออนุมติัจดัทาํปัญายประชาสมัพนัธ ์
6.2 ป ดประกาศประชาสมัพนัธ ์ณ บริเวณทาแพขนานยนต 
6.3 จดัเจ้าหนาท่ีรบัผิดชอบรบัแจงเหตทุางโทรศพัท 
6.4 บนัทึกเรือ่งรองเรียน รองทุกข 
6.5 เสนอผูบ้ริหารพิจารณาสัง่การ 
6.6 ดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไขเร่ืองท่ีได้รบัการรองเรียน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
xxxxx บาท 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองกิจการขนส่ง ส่วนราชการในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 จาํนวนเร่ืองรองเรียนเก่ียวกบัการทุจริต 
10.2 นําเรื่องท่ีได้รบัการรองเรียนไปดาํเนินการปรบัปรงุแก้ไข 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๓๔ 
4.4.2 บรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
ตวัอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพฒันาเครือขายด้านการปองกนัการทุจริต 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552 กาํหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหนาท่ีท่ี 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชนสขุของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และให้คาํนึงถึง
การมีส่วนรวมของประชาชนใน 
การจดัทาํแผนพฒันาทองถ่ิน การจดัทาํงบประมาณ การจดัซ้ือจดัจาง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบติังานและการ 
เป ดเผยขอมลูขาวสาร ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคบัว่าด้วยการนัน้ ประกอบ
กบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลกัเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรฐับาลในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 
ซ่ึงมงุเนนในการสร้างจิตสาํนึก ค่านิยม การบรูณาการ การสร้างความเข้มแขง็ และการพฒันา
ศกัยภาพเจ้าหนาท่ีของรฐัในการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
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ปัญหาเก่ียวกบัการทุจริตคอรรปัชัน่สามารถเกิดขึน้ได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดบัทองถ่ิน
จนถึงระดบัชาติ 
ซ่ึงเทศบาลxxx มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินให้มีความกาวหนาเจริญรงุเรือง โดย
การมีส่วนรวมของภาครฐั 
ภาคเอกชน รฐัวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทัว่ไปในการรวมกนัพฒันาทองถ่ินให้ประชาชนมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจ 
ท่ีดีในทองถ่ิน ดงันัน้ การท่ีองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินจะพฒันาให้เจริญกาวหนาได้นัน้ จาํเป็น
จะต้องมีองคป์ระกอบหลายๆ 
ด้าน ในการรวมกนัพฒันาทองถ่ิน ในการน้ี การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกนั
พฒันาทองถ่ิน จึงเป็นส่ิงจาํเป็น 
โดยเฉพาะเครือขายด้านการป้องกนัการทุจริตคอรรปัชัน่ ซ่ึงเป็นการเป ดโอกาสให้ภาครฐั 
ภาคเอกชน รฐัวิสาหกิจ รวมถึงภาค 
ประชาชนได้มีส่วนรวมในการเป็นเครือขายรวมกบัเทศบาลxxxในการรวมคิด รวมพิจารณา รวม
ตดัสินใจ รวมทาํ รวม 
รบัผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการทุจริตคอรรปัชัน่ในทองถ่ิน 
เทศบาลxxxพิจารณาแล้วเหน็ว่า การมีเครือขายดงักล่าวเป็นส่ิงจาํเป็น จึงได้จดัทาํมาตรการ
ส่งเสริมและพฒันา 
เครือขายด้านการป้องกนัการทุจริตขึน้ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของเครือขายด้าน
การป้องกนัการทุจริตให้มี 
ความเข้มแขง็ 
3. วตัถปุระสงค ์ 
1. เพ่ือสร้างแก้นนํา แนวรวมและเครอืขายในการรกัษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
2. เพ่ือพฒันาองคค์วามรูใ้ห้กบัทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสาํนึกและตระหนักเก่ียวกบัปัญหาการทุจริต 
3. เพ่ือให้เกิดความรวมมือรวมใจในการป้องกนัการทุจริตในพืน้ท่ีเทศบาลxxx 
4. เป้าหมาย 
ภาครฐั ภาคเอกชน ภาครฐัวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลxxxเข้ามามี
ส่วนรวมในการเป็น 
เครือขายด้านการป้องกนัการทุจริตรวมกบัเทศบาลxxx 
5. สถานท่ีดาํเนินการ 
ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลxxx 
6. วิธีดาํเนินงาน 
1. แต่งตัง้ตวัแทนภาครฐั ภาคเอกชน ภาครฐัวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเป็นเครือขายด้าน
การป้องกนัการ 
ทุจริตเทศบาลxxx 
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2. จดัทาํฐานขอมลูบคุคล องคก์ร ส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทองถ่ินทุกแห่งบริเวณใกล
เคียง โดยการ 
ลงทะเบียนการเข้ารวมเป็นเครือขาย 
3. เป ดโอกาสให้เครือขายท่ีได้รบัการแต่งตัง้มีส่วนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลxxxใน
การรวมคิด รวม 
พิจารณา รวมตดัสินใจ รวมทาํ และรวมรบัผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการทุจริต 
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกให้กบัเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการ
ทุจริต 
ตวัอย่างแผนปฏิบติัการปองกนัการทุจริต ๑๓๕ 
5. ทาํบนัทึกขอตกลง (MOU) รวมกนัระหว่างเทศบาลxxxกบับคุคล องคก์ร ส่วนราชการ และองคก์ร
ปกครองส่วน 
ทองถ่ินท่ีเข้ารวมเป็นเครอืขาย 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลxxx 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
1. ทาํให้เกิดแก้นนํา แนวรวมและเครอืขายในการรกัษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
2. ทาํให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ กอให้เกิดจิตสาํนึกและตระหนักเก่ียวกบัปัญหาการทุจริต 

3. ทาํให้เกิดความรวมมือรวมใจในการป้องกนัการทุจริตในพืน้ท่ีเทศบาลxxx 

 

 
 
 
3.1 การจดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติัราชการตามอาํนาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขัน้
ต่อน 
 
 3.1.1 การจดัให้มีศนูยข้์อมลูข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรบัปรงุและพฒันาศนูยข้์อมลูข่าวสารขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน” 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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2. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บญัญติัให้รฐัต้องจดัการให้ประชาชน
มีโอกาสกว้างขว่างใน    การได้รบัข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินการต่าง ๆ ของรฐัเป็นส่ิงจาํเป็น 
เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเหน็และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถกูต้องกบัความเป็น
จริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมลูข่าวสารของราชการ  
 ดงันัน้ เพ่ือให้การดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้
ดําเนินการปรบัปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนัผ่านช่องทางในส่ือต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

3. วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถกูต้องและเป็น
ปัจจบุนั  
 2. เพ่ือมีหน่วยประชาสมัพนัธข้์อมลูข่าวสารของหน่วยงานสาํหรบัประชาชน 
 3. เพ่ือจดัแสดงข้อมลูการดาํเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีต่อสาธารณชน 
 3. เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบติังานของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 การปรบัปรงุและพฒันาข้อมูลข่าวสารของศนูยข้์อมูลข่าวสารองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีข้อมลูท่ีครบถ้วน  
ถกูต้องเป็นปัจจบุนั   
  
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6. วิธีดาํเนินการ 
 1. จดัตัง้คณะทาํงานปรบัปรงุและพฒันาศนูยข้์อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือดาํเนินการ
ให้มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ    
 2. แต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีผูร้บัผิดชอบศนูยข้์อมลูข่าวสาร  
 3. จดัทาํส่ือประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่บทบาทอาํนาจหน้าท่ี 
 4. จดัทาํข้อมูลแสดงการดาํเนินงาน และผลการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผา่นส่ือช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สมํา่เสมอ  
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 5. ปรบัปรงุระบบการให้ข้อมูลการดาํเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศพัท์เฉพาะ 
และ/หรือระบบ Call Center  
 6. จดัให้มีบริการอินเต่อรเ์น็ตสาํหรบัให้บริการประชาชนทัว่ไป 
 7. จดัทํารายงานผลสถิติผู้มารบับริการ รวมทัง้ข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรปุผล
เสนอผูบ้ริหาร 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ............................... 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 .................................................... 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 1. มีการปรบัปรุงและพฒันาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีข้อมลูท่ีครบถ้วน  
ถกูต้องเป็นปัจจบุนั   
 2. จาํนวนช่องทางการประชาสมัพนัธ ์
 3. จาํนวนส่ือประชาสมัพนัธ ์
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ช้บริการ 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจดัหาพสัด ุการคาํนวณราค่ากลาง รายงานผลการปฏิบติังาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบงัคบั ท่ีกาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการท่ีเป็นประโยชน์
กบัการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 

ตวัอย่าง 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกาํกบัติดตามการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจดัทําบริการ
สาธารณะ ทัง้ในเรื่องการจดัหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจดัทาํบริการสาธารณะ การท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 ดงันัน้เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินได้ จึงได้จดัทาํมาตรการกาํกบัติดตามการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน     เพ่ือกาํกบัให้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจดัให้
มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบงัคบัท่ีกาํหนดไว้ 
รวมทัง้จดัให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัราชการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการบริหารราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน   

3. วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพ่ือกาํกบัติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจดัหาพสัด ุการจดัซ้ือจดัจ้าง จดัให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบงัคบัท่ีกาํหนดไว้   

2. เพ่ือกาํกบัติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ 
ข้อกฎหมาย ข้อบงัคบั และสถานท่ีให้บริการอย่างชดัเจน   

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบงัคบั       ท่ีกาํหนด  
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2. กาํกบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบั
การปฏิบติัราชการท่ีเป็น 

ประโยชน์ต่อประชาชน  
 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6. วิธีดาํเนินการ 
 1. จดัตัง้คณะทํางานจดัทาํมาตรการกาํกบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2. ประชมุคณะทาํงานฯ  
2.1 กาํหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกาํกบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เผยแพร่

ข้อมลูข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ต่อสาธารณชน  
- การบริหารงานบคุคล/แผนอตัรากาํลงั 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจดัหาพสัด ุ/แผนการจดัหาพสัด ุ
- การจดัซ้ือจดัจ้าง/ การคาํนวณราค่ากลาง 
- แผนพฒันาท้องถ่ิน 
- งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
- แผนการดาํเนินงาน 
- ข้อมลูรายรบัและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชมุคณะผูบ้ริหารท้องถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบติัราชการ 
- ผลสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 กาํหนดแนวทาง/มาตรการกาํกบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการให้บริการต่างๆ  

กฎเกณฑ ์ข้อกฎหมาย ข้อบงัคบั และสถานท่ีให้บริการอย่างชดัเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
3. ติดตามผลการดาํเนินการตามมาตรการกาํกบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. รายงานผลการกาํกบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน

ให้ผูบ้ริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
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8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ....................... 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ..................................  องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
1. มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจดัหา

พสัด ุการจดัซ้ือจดัจ้าง    ต่อสาธารณชน  
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบงัคบั และสถานท่ี

ให้บริการอย่างชดัเจน   
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหาร

ราชการขององคก์รปกครอง     ส่วนท้องถ่ิน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การรบัฟังความคิดเหน็ การรบัและต่อบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน 

 
3.2.1 มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาํเนินกิจการตามอํานาจ

หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสขุอนามยัของประชาชนในท้องถ่ิน 
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ตวัอย่าง 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัเวทีประชาคม 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เห็นความสาํคญัของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขว่างและเท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองคก์ร ชุมชน เครือข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนได้มี
โอกาสแสดงออกถึงศกัยภาพ ความคิดเหน็ ความต้องการ      เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการรบัรู้ ร่วมกาหนดแนวทางการดาํเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการ
ดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการจดัทาโครงการจดัเวทีประชาคมขึน้ เพ่ือจะได้มี
กระบวนการรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชนในการดาํเนินกิจการตามอาํนาจหน้าท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดาํเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพ
อนามยัของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรบัปรุง จัดทําแผนชุมชน 
แผนพฒันาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพ่ือจดัให้มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนิน
กิจการตามอาํนาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2. เพ่ือรบัทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4.  เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการพฒันา ปรบัปรงุ จดัทาํแผนชุมชน แผนพฒันาท้องถ่ิน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสงัคม 
 6. เพ่ือจดัเกบ็ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจดัทําแผน
ชมุชนและว่างแผนพฒันาท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จดัให้มีประชมุเวทีประชาคมในชมุชน   

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6. วิธีดาํเนินการ 
 1. จดัทาํคาํสัง่มอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดาํเนินการจดัเวทีประชาคม 
 2. จดัเวทีประชาคม  
 3. สรปุข้อมลูท่ีได้จากการประชมุประชาคมส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 4. สรปุปัญหา ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการจดัประชาคม เพ่ือกาํหนดกิจกรรมโครงการไว้แผน
ชมุชน แผนพฒันาท้องถ่ินต่อไป เสนอต่อผูบ้ริหาร 
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7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 .................................. 
 
 
 

9. ผูร้บัผิดชอบ 
 .................... องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 1. มีการจดัเวทีประชาคม  
 2. ได้รบัทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชมุชน 
 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานสาํหรบัใช้ในการว่างแผนพฒันาชุมชนและพฒันา
ท้องถ่ิน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทกุขไ์ด้โดยสะดวก 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ประชาชนผูร้้องเรียน/ร้องทกุข ์ได้ทราบถึง
การได้รบัเร่ือง ระยะเวลา และผลการดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 

ตวัอย่าง 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นความสําคญัในการรบัฟังความคิดเห็น การต่อบสนอง
เรื่องราวร้องทุกขแ์ละเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนํามาพฒันา ปรบัปรงุการ
ดาํเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จดัทํามาตรการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกาํกบั
ติดตามในการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถต่อบ
สนองค์ว่ามต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทัง้พฒันาปรบัปรุงขัน้
ต่อน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจดัการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้ง
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ผลการดาํเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเรว็ เป็นธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทัง้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขัน้ต่อนให้
ประชาชนรบัทราบอย่างทัว่ถึง 
 
 3. วตัถปุระสงค ์ 
 1.  เพ่ือกาํกบัติดตามการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้สามารถต่อบสนองค์ว่ามต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม 
 2. พฒันาปรบัปรุงขัน้ต่อน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจดัการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาํเนินการเร่ืองร้องทุกขแ์ละเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความ
รวดเรว็ สะดวกและเหมาะสม  
  
4. เป้าหมาย 
 1. กาํกบัติดตามการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้
สามารถต่อบสนองค์ว่ามต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม 
 2. กํากบัติดตามให้มีการปรบัปรุง พฒันากระบวนการจดัการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ร้องเรียน/การติดตามผล และการแจ้งผลการดาํเนินการเร่ืองร้องทุกขแ์ละเรื่องเรียนต่างๆ ให้มี
ความรวดเรว็ สะดวกและเหมาะสม  

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6. วิธีดาํเนินการ 
 1. จดัตัง้คณะทาํงานมาตรการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
 2. ประชุมคณะทาํงานฯ มาตรการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือกาํกบัติดตามการจดัการเรื่องราวร้องทุกข/์ร้องเรียน ให้สามารถต่อบสนองคว่์าม
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเรว็ และสะดวก 
 3. คณะทาํงานฯ กาํหนดมาตรการในการกาํกบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี  
  - กําหนดให้มีการจัดตัง้/ปรบัปรุงศูนย์เร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  -  กํากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กระบวนการร้องเรียน และขัน้ต่อนให้ประชาชนรบัทราบอย่างทัว่ถึง  
  - กาํหนดให้มีเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานผูร้บัผิดชอบในการรบัเร่ือง/ร้องทุกข ์ร้องเรียนการ
ทุจริต่อย่างชดัเจน  
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  - กาํหนดให้มีการพฒันาปรบัปรงุขัน้ต่อน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจดัการ
แก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาํเนินการเร่ืองร้องทุกขแ์ละเรื่องเรียน
ต่างๆ  
 
 
  - กาํหนดให้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดาํเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วนั  หากไม่สามารถดาํเนินการได้ทนัภายใน 15 วนั ต้องช้ีแจงให้
ผูร้้องเรียนทราบ 
  - กําหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการ
ดาํเนินการหรือความก้าวหน้า    ผลเร่ืองร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทัง้มีช่องทางในการ
ติดตามเร่ืองร้องเรียนให้ผูร้้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสมัพนัธม์าตรการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ให้ทุกหน่วยรบัทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะทาํงานฯ กาํกบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ดาํเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ช้บริการ 
 7. รายงานสรปุผลการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน พร้อมปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข 
ให้ผูบ้ริหารรบัทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
  
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 .................................. 

9. ผูร้บัผิดชอบ 
 .................... องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 1. มีศนูยห์รือหน่วยรบัเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 2. มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบรบัเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 3. มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข/์ร้องเรียน และ
กระบวนการขัน้ต่อนเร่ืองร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการดาํเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเร่ืองร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
รวมทัง้มีช่องทางในการติดตามเร่ืองร้องเรียนให้ผูร้้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการกํากบัติดตามการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ให้สามารถต่อบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้
อย่างเหมาะสมตามมาตรการท่ีกาํหนดไว้ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
3.3.1 ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันา การจดัทาํงบประมาณ 

  
1. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอาํนาจหน้าท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะ ทัง้ในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจดัทําบริการ
สาธารณะ การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ให้สามารถต่อบสนองคว่์ามต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน การจดัทํางบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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และร่วมดาํเนินการโครงการ รวมทัง้ติดตามโครงการตามแผนพฒันาท้องถ่ิน ส่งผลให้เกิดการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนต่อไป  
 
  3. วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจดัทําแผนพฒันา
ท้องถ่ินของตน 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจดัทาํแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบติัราชการ ให้มีความถกูต้อง 
โปร่งใส 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขบัเคล่ือนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตามแผนพฒันาท้องถ่ินของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6. วิธีดาํเนินการ 
 1. จดัประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคดัเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการ
จดัทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 2. จดัทาํร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน  
 3. เผยแพร่ ร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเหน็ ในปรบัปรงุ
การจดัทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 4. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปรบัปรุงแผนพฒันาท้องถ่ิน ให้สอดรบักับความต้องการของ
ประชาชน 
 5. เสนอแผนพฒันาท้องถ่ิน ตามขัน้ต่อนต่อไป 
 6. เผยแพร่แผนพฒันาท้องถ่ิน ต่อสาธารณชน 
 7. รายงานผลการดาํเนินการตามแผนพฒันาท้องถ่ิน ต่อคณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันา
ท้องถ่ิน ผูบ้ริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมลูในการปรบัปรงุแผนพฒันาท้องถ่ินต่อไป 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ………………………. 
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9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 1. มีการจดัเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจดัทําแผนพฒันา
ท้องถ่ิน และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจดัทาํแผน/โครงการต่างๆ  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการแต่งตัง้ภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทํา
แผนพฒันาท้องถ่ิน  
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3.3.2 ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ตวัอย่าง 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดาํเนินการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวดัผลการบริหารและปฏิบติัราชการว่าสมัฤทธ์ิ
ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรบัปรงุ แก้ไข ส่งเสริม พฒันา ขยายหรือยุติ
การดาํเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการขบัเคล่ือน
อย่างเป็นรู้ปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบติัราชการ 
ลดขัน้ต่อนการปฏิบติังาน และการอํานวยความสะดวกและการต่อบสนองค์ว่ามต้องการของ
ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงดาํเนินการกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3. วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
และร่วมปรบัปรงุแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
 3. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัการทุจริตในการบริหารจดัการตามภารกิจขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6. วิธีดาํเนินการ 
 1. ประสานกบัส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมลู 
 2. จดัทาํโครงการและขออนุมติัโครงการ 
 3. จดัทาํประกาศประชาสมัพนัธก์ารดาํเนินโครงการ 
 4. จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันา 
  (1) ผูแ้ทนชมุชนองคก์รภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผูแ้ทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผูท้รงคณุวฒิุ      2  คน 
  (4) ปลดั (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หวัหน้าสาํนักปลดั     เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
  (6) หวัหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป     เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ดาํเนินการดงัน้ี 

1) ประเมินผลการปฏิบติัราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

2) ประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินปีละ 2 ครัง้
เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ เพ่ือนําผลท่ีได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรบัปรงุแก้ไข ส่งเสริม พฒันา ขยายหรือยุติการดาํเนินภารกิจต่างๆ ของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3) จดัทาํแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบติัราชการ
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินสาํหรบัผลการปฏิบติัราชการประจาํปี 

4) ดาํเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมาย 
 

 5. ประชมุคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันา 
 6. การจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 
 7. การดาํเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาํเนินงาน 
 8. การติดตามและประเมินผล 
 9. การจดัทําสรุปรายงานผลการดาํเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือ
ปรบัปรงุดาํเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564 

8. งบประมาณดาํเนินการ 



181 
 

 .............................  
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ...................................องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. มีแต่งตัง้ภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันา  
 ๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัราชการ และร่วมปรบัปรงุ
แก้ไขโครงการต่าง ๆ           ในแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

 


