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คํานํา 
  จากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนท่ีไดรบัจาก
การแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมา สูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและสถานการณการดาํเนินงานดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 
โดยจะตองตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง 
และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมอืจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมเข็ง 
เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทศัน : ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะ
มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 
  ดังน้ัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทาํแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ตอไป 
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สวนท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดงันี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน               
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหลานี้ 
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น
จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบรษิัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพื่อให



ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครฐั รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผกูขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครวั 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตน เปนเพียง
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหงสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใชในการวิเคราะห
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

  คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ   โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปรมการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ซึ่งยุทธศาสตรชาติ กําหนดยุทธศาสตรที่ ๒  “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริต” 
  ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึง
แสดงเจตจํานงในการาตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาตอไป และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนใน



การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใส
เทียบเทาสากลภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolweance & Clean 
Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน
สังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกถอนตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 
วิสัยทัศน 
  “เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตานการทุจริต” 
  คําอธิบายวิสัยทัศน 
  เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในระยะ ๔ ป ขางหนา จะมุงสู
องคกรที่มีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม เปนมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ มีสวน
รวมในการทํางาน ตรวจสอบได และมีเกียรติภูมิในความโปรงใส 
 
พันธกิจ  
  สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบ
บูรณาการ เพื่อใหปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีมาตรฐานสากล 
  คําอธิบายพันธกิจ 
  การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ ๔ ปขางหนา จะเปนการดําเนินงานทํางาน
แบบบูรณาการทั้งระบบ เริ่มจากการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดํารงชีวิต ตั้งแตพื้นฐานของความคิดท่ีตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง ตอสังคมและ
ประเทศชาติไมเพิกเฉยตอการทุจริต การทํางานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได
ทุกขั้นตอนและมีกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชน เพราะ
ประชาชนสามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว เปนธรรมและเทาเทียม 
ทั้งนี้เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีมาตรฐานในทุกมิติภายในป 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
          3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5) เ พ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 



4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ  
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต 

1 . 1  ก า ร ส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข า ร า ช ก า ร 
ก า ร เ มื อ ง ฝ า ย
บริหาร ขาราชการ
ก า ร เ มื อ ง              
ฝายสภาทองถิ่น 
และฝ ายประจํ า
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจรยิธรรม 
1.1.1 (3) โครงการสมุดความ
ดีพนักงานจาง 
1.1.1 (4) โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมในการ
ปองกันการทุจริต 
1.1.1 (5) โครงการฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก
ผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
1.1.2 (1) มาตรการ “สงเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น” 
1.1.2 (2) มาตรการ 
“เสริมสรางองคความรูดาน
การตอตานการทุจริต” 
1.1.2 (3) โครงการเสริมสราง
ความซือ่สัตย สุจริต และ
ปลูกฝงทัศนคต ิวัฒนธรรมท่ีดี
ในการตอตานการทุจริต 
1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรู 
เรื่อง ผลประโยชนทับซอน
ใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทํา
คูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน” 
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝง
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
องคความรูใหมีความเขาใจ
เก่ียวกับ Conflict of 
Interest” 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

สป. 
 

 1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1) ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพื้นที่สี
เขียว ลดภาวะโลกรอน ในเขต
พื้นท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2) โครงการสงเสรมิ อนุรักษ 
ฟนฟู ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน
ในชมุชน  
3) โครงการปลูกผักริมรั้ว 
4) โครงการสรางอาชีพ สราง
รายได ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

1) โครงการคณุธรรมสาน
สายใยครอบครวั 
2) โครงการพานองทอธรรมะ 
3) โครงการเขาคายพุทธบุตร 
4) การประกวดคําขวัญ
ตอตานการทุจริต 
5) โครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สั ง คม ให เด็ กและ เยาวช น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 
6) โครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชนตําบล 
(กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
50,000 
10,000 

 
20,000 

 
 
 

20,000 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
50,000 

10,000 
 

20,000 
 
 
 

20,000 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
50,000 
10,000 

 
20,000 

 
 
 

20,000 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
50,000 

10,000 
 

20,000 
 
 
 

20,000 

ศึกษา 
 

ศึกษาสป
.
ศึกษาสป 

ศึกษา 
 

สป. 
 
 
 
สป. 

มิติที่ 1  รวม ๒๑  มาตรการ/กิจกรรม 
/โครงการ  

430,000 430,000 430,000 430,000  

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1แสดงเจตจํานง
ทางการเมอืงใน
การตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบรหิาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5,000 5,000 5,000 5,000 สป. 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.2 มาตรการ

สราง           
ความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลดั
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหัวหนาสวนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงนิเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจายเงินตามขอบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําป” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร
ขอมลูขาวสารดานการจัดซือ้ – 
จัดจาง 
2.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
2.2.3 (2) โครงการจางสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 
2.2.3 (๓) กิจกรรมการใชบัตร
คิวในการติดตอราชการ 
2.2.3 (๔) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 
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- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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20,000 
 
- 
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- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 

 

สป. 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 

คลัง 
 
 

คลัง 
 
 

คลัง 
 
 

คลัง 
 
 

ทุก
กอง 

 
 
 

สป. 
 

ทุก
กอง 

ทุก
กอง 
 

 2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่        
ใหเปนไปตาม

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ

- 
 
10,000 

 

- 
 

10,000 
 

- 
 

10,000 
 

- 
 

10,000 
 

ทุก
กอง 

ทุก
กอง 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
หลักการบรหิาร
กิจการบานเมืองท่ี
ดี 

ราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมตั ิอนญุาต สั่งการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบติั
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อํานาจของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2.3.2 (3) มอบอํานาจเจา
พนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522 
2.3.2 (4) มาตรการการออก
คํ า สั่ ง ม อ บ ห ม า ย ข อ ง
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และหัวหนาสวนราชการ 

 
 - 

 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
สป. 

 
 
 

สป. 
 
 

กอง
ชาง 

 
 
สป. 

 
 
 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่
ประจักษ  

2.4.1 (1) โครงการพอ–แมดีเดน 

2.4.1 (2) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแกสตรี
ดีเดน 
2.4.1 (3) ยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก
คณะกรรมการชุมชน 
2.4.2 (2) กิจกรรมยกยองและ
เชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน 
องคกรดเีดน ผูทําคุณประโยชน
หรือเขารวมในกิจกรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.4.2 (3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบติัตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
 
 
- 
 

20,000 
 

- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
 
 
- 
 

20,000 
 

- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
 
 
- 
 

20,000 
 

- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
 
 
- 
 

20,000 
 

สป. 
สป. 

 
 

สป. 
 
 

สป. 
 
 

สป. 
 
 
 
 

ศึกษา 
 

สป. 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.5 มาตรการ

จัดการ             
ในกรณีไดทราบ
หรอืรับแจงหรอื
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1(๒)กิจกรรมการจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ชองเทศบาล 
2.5.2 (1) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ไผดาํพัฒนา 
2.5.2 (๒) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครฐัและองคกรอิสระ”    
2.5.2 (๓) มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน”       
2.5.3(3) มาตรการ “ดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาทีข่องเทศบาล
ตําบลวาทุจริตและปฏิบติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ”                   
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- 
 
 
- 
 
 

- 
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- 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 

- 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 

- 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 

ทุก
กอง 
ทุก
กอง 

 
ทุก
กอง 

 
 
 
 

ทุก
กอง 

 
สป. 

 
 

สป. 
 
 

 รวม  ๓๒ มาตรการ/กิจกรรม 
/โครงการ 

95,000 95,000 95,000 95,000  



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การสงเสรมิ
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทาง
ที่เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนยขอมลูขาวสาร
ของเทศบาลไผดําพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1(๒)กิจกรรม”การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบล 
3.1.1 (๒) กิจกรรม “อบรมให
ความรูตาม พ.ร.บ. ขอมลู
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร
ขอมลูขาวสารที่สําคญัและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสด ุและ
ทรพัยสินของเทศบาล และ
การรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับ
การเงินการคลัง”                            
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึง
ขอมลูขาวสารของเทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา 
3.1.3 (2) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ 
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- 
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สป. 
 
 
 

สป. 
 
 

สป. 
 
 
 

สป. 
 
 

กอง
คลัง 

 
 
 
 

สป. 
 
 
 

สป. 

 3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/
รองทกุขของ
ประชาชน 
 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคม
แผนชุมชน 
3.2.1 (2) การดําเนินงานศูนย
รับเรื่องราวรองทกุขเทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา 
3.2.2 (๑)โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 

3.2.3 (๒) มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนราํคาญ ดานการ
สาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
3.2.3 (๓) กิจกรรม รายงาน

10,000 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
 
 
 

สป. 
 

สป. 
 
 

ทุก
กอง 

 
สธ. 

 
 
 
 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให
ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

ทุก
กอง 

 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนบัสนุนการ
จัดทําแผนพฒันาเทศบาล 
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบล 
ประจําป 
3.3.1 (3) การสงเสรมิและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชมุชน 
3.3.2 (1) มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จาง3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
- 
 

 

สป. 
 
 

สป. 
 
 

สป. 
 

สป.
คลัง 

 
สป. 

 

มิติที่ 3 รวม ๑๖   มาตรการ/กิจกรรม 
/โครงการ 

110,000 110,000 110,000 110,000  

4. การ
เสรมิสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผนดนิ
กําหนด 

4.1.1 (๑) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (๒) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (๓) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาล 

- 
 
- 
 
- 
 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 

 
- 
 

 

ทุก
กอง 

ทุก
กอง 
ทุก
กอง 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 4.2 การสนับสนุน

ใหภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามชองทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได 

4.2.1 มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจาย 
และการใชประโยชนทรัพยสิน 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจาง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

สป. 
 
 
 
 

คลัง 
 
 

คลัง 
 
 
 

คลัง 
 
 

คลัง 

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิก
สภาทองถิ่น 
4.3.1 (2) กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสรมิ
สมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภา 

100,000 

 
 
 

20,000 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

100,000 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

100,000 

 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

100,000 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

สป. 
 
 
 

สป. 
 
 

สป. 
 
 
 

สป. 
 

 4.4 เสริมพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการ ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝาระวัง
การคอรรัปชันโดยภาค
ประชาชน 
4.4.2 (1) กิจกรรมการการ
สงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ดานการปองกันการทจุรติ 

- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

สป. 
 
 

สป. 

มิติที่ 4 รวม ๑๔   มาตรการ/กิจกรรม 
/โครงการ 

120,000 120,000 120,000 120,000 
 



 
 
 

สวนที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

.................................. 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหา
เรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไข
ป ญหา กา รท ุจ ร ิตคอร ร ัป ช ัน อย า ง จ ร ิง จ ัง  ใ นส ถา นกา รณว ิกฤต ิป ญ หา กา รท ุจ ร ิตคอร ร ัป ช ัน                  
ในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลด
นอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติ
ใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือ
สนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวม
ของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความ
หลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก
ความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนํา
องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลาน้ันมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใส
สําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ี
หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบรหิารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป 
 ดังน้ัน เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา
จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 



๒ 
 
 3. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 
 ผูบรหิารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนนิงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
 จํานวน  20,000.-บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



โครงการการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

................................. 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางย่ังยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความ
เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซึ่งไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และตอประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร
การสงเสริมคณุธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกร
เพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลมวงคัน จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด  เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสาํนึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต 
มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
สวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน
การเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานกึในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 
 3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบรหิาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตําบลและพนกังานจางเทศบาล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคอื 
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 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาลตําบลไผดํา
พัฒนา บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคค ีเสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและ
เห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ
ถวายทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเคร่ืองไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 จํานวน  ๓๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  (งานบริหารงานบุคคล) 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมใน
การสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและ
เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
 10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

.............................. 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนกังานจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมา
เพื่อพิจารณาปรบัปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานใน
การอางอิงที่ใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนท่ียอมรับ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายได
ปฏิบัติงานดวยความสําเรจ็ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน หรือ
อาจจะมีผูรวมงานอ่ืนมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดขึ้นคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข  เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา  เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความดี
พนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสราง
ระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน 
 3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่
ไดรับมอบหมาย 

4. เปาหมาย 
 พนักงานจางเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

5. ระยะเวลา 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทกึผลการปฏิบัติงานประจําทุกวัน
และสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร 
 6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

8. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลตําบลไผดําพัฒนา 



๒ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา (ทุกกอง) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคบับัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทาํงานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได 
 10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตาม
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

........................... 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ  ทั้งดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาที่ใดๆ แลว ยอม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอย
ความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆ ดอย
พัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ
การทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต้ังใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอ
เพื่อนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพา
องคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 
 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
ขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
และพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนทั่วไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจัก
ความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอ
ตนเอง ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมือง
ตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
 2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพื่อน
รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคบับัญชาใหดียิ่งขึ้น 
 2.4 เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย 
สุจริต ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 
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4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน  ๗๐ คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทาํวัตรเชา) ทกุวันพระ จํานวน  ๔๘  ครั้ง  

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนนิการ 
 6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
 6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตอง
และเกิดความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา (ทุกกอง) 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง 
 10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอ
องคกรตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการฝกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน 
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

....................................... 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนกังานเทศบาลตําบล    
                     ไผดําพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม 
เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ
ประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ลงวันที่ ๑ เดือนตุลาคม  25๕๙ ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปน
หมูคณะอีกอยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ 
ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางาน
รวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่น
และไววางใจที่จะเขามารับบริการที่องคกรนั้นๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 
 3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน 
 3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี
ผลประโยชนทับซอน 

4. เปาหมาย 
 ผูบรหิาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา  จํานวน ๗๐ คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุก
จิตสํานึกการตอตานการทุจริต  ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
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8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 จํานวน  ๒๐,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (ทุกกอง) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผูมารับบริการที่เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมาต่ํากวารอยละ 70 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เกิดจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการ
ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล 
ตําบลไผดําพฒันา 
................................ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลไผดําพัฒนา” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลไผดําพัฒนาไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลไผดําพัฒนา พ.ศ. 25๕๙ โดย

กําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง
แหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอางทอง เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน25
๕๘ กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาที่ดาํเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม,  มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการ
แกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 
ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, 
ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค            เพื่อ
กําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการ
อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ควรนําแนวทางการดําเนินการ
ดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลไผดํา
พัฒนา” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชน
ทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคณุธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
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 3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามลําดับ 
 3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลไผดําพัฒนา เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลไผดําพัฒนา เปดเผยเปนการท่ัวไปแก
สาธารณชนใหม ี สวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ
เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

........................... 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุง

สูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก
เพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอย
กวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลไผดํา
พัฒนา จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพื่อใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรมและเกิดความย่ังยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ขาราชการ ฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การปลูกจิตสํานึก 
 2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป  ปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  10,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี 
ในการตอตานการทุจริตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

………………… 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตาน 
                      การทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนผูที่มีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขและ
สรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนั้น 
การที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคนเปน
ผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง 
เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรมใน
องคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุก
ระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนักในการเปนขาราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปน
ตัวอยางท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม 
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การ
ตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทําทุจริตในระบบ
ราชการดวย 
 ดังน้ัน เพื่อเปนการเสริมสรางความซื่อสตัย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และ
ปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
 2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบล
ไผดําพัฒนา 
 3. เพื่อใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
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 4. เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการ
เสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนรวมกัน 

4. กลุมเปาหมาย 
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

จํานวน ๕๐ คน 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
๖. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท 

7. วิธีการดําเนินงาน 
 7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจาหนาที่รัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพื่อการตอตานการทุจริต 
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารและ
ฝายสภาทองถิ่น และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น 
 7.3 แบงกลุมทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย 

8. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลตําบลไผดําพัฒนา 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75 
 2. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

 

 



กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจางของเทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง               
                     ของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารง
ตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจท่ี
ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกบุคลากรในเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรม
ปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาลตําบลมวงคัน  เพ่ือใหพนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อ
ไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 
 3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 
 3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรม  เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด 
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4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลตําบลไผดาํพัฒนา (งานบุคคล) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเร่ืองผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

................................... 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
สงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม 
รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน
ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน 
และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ใหเปนกลไกสําคัญที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาที่ในภาครัฐ เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพื่อเปนประโยชนในการเสรมิสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความ
ตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
 3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริตคอรรปัชัน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3. ตรวจสอบความถูกตอง 
 4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 5. แจกจายใหบุคลากร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทบัซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

............................ 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและ
สวนรวมไว เพื่อลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย 

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ของผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่
จะเขาใจสาเหตุและปจจัยที่นําสูการคอรรัปชัน เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุ
ตางๆ ที่นําไปสูการทุจริต คอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหา
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่ง
เปนปญหาเชิงโครงสรางที่เก่ียวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะทอนถึง
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา 

ดังนั้น เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ 
Conflict of Interest” ข้ึน เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงาน
เจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทาง
ราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชน
สวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรของเทศบาลตําบลไผดํา
พัฒนา 
 3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในองคกร 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. วางแผน/การถายทอดองคความรู 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดําเนนิการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป  ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นท่ีเทศบาล 
ตําบลไผดําพฒันา 

........................ 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นท่ีเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) ที่ทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน      สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น 
ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่      สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่ง
ในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรอง
มลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของพื้นผิวในพื้นที่น้ัน ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน เทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา  จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพื้นที่ตําบลไผดํา
พัฒนา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified 
City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา  จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและ
พื้นที่วางเปลาในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เพื่อใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน 
 3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในเขตเทศบาลตําบลมวงคัน 
 3.3 เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลคาทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน 
 3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลาย
รอนแกประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน  ๒๐๐  ตน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
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6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถ่ินเขารวมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ี
เพื่อปลูกตนไม 
 6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ 
 6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 
และประชาชนในทองถิ่น 
 6.5 ดูแลรกัษาและติดตามผล  สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน ๕๐,๐๐๐.-.บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมคีวามเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 10.2 ทําใหเพิ่มพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
 10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่น
ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แหลงทองเทีย่ว พฒันา และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
........................... 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรกัษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียว         
                    พัฒนา และปรับปรงุภูมิทัศนในชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไม

ที่ผิดกฎหมายไดเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่ง
สงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปน
อยางมาก หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะ
สามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานได
พยายามคิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง
พระองคทานไดเสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง          
เพื่อประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” 
หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ
สมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพื่อประโยชน
ตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด 
ไดตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขต
เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา เพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จํานวน ๘ 
หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปน
ตน 
 4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
ไผดําพัฒนา จํานวน ๘  หมูบาน และพื้นที่ท้ังหมดในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา โดยบูรณาการรวมกันกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  
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 4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจาง  ผูนําชุมชนกลุม
ตาง ๆ ทั้ง  ๘ หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน ประธานกลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ 
กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุก
ภาคสวน เปนตน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พื้นท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตําบล และแหลงน้ํา คู คลอง ในเขตเทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.๑ จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 6.๒ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ
สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6.๓ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  ๕๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เ กิดกลุ มอาสาสมัครพิ ทั กษ ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แ วดล อมในชุ มชน เพิ่ มมากขึ้ น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการปลูกผักริมรั้ว 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

………………………………. 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นไดจากสถิติของผูปวยที่มารับ

บริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปวยจากโรคที่ไมติดตอเพิ่มสูงข้ึน 
โรงพยาบาลก็ตองเพิ่มขนาดของโรงพยาบาลเพื่อใหรองรับผูที่มารับบริการ ซึ่งเปนภาระท่ีรัฐบาลจะตองเสีย
งบประมาณในการดําเนินการเปนอันมาก และเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากตนเหตุของปญหา
สุขภาพที่สําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก
ผลไมที่ไมปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพื่อเหตุผลทางการคาและ
พาณิชย ทําใหสารเคมีท่ีเปนโทษเหลานั้น ตกอยูกับผูบริโภคอยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปองกัน
ปญหาที่เปนการแกที่ตนเหตุแบบย่ังยืน คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรียก็เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารที่ดี 
มีประโยชน     แตกระนั้นสําหรับประชาชนที่ไมเคยปลูกผักเลยก็เปนปญหาใหญในการท่ีจะเริ่มตนที่จะเรียนรู
การปลูกผักดวยตนเอง ชุมชนบานสวนพอเพียงตระหนักในปญหานี้ จึงไดรวมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรียระหวางสมาชิกดวยกันเอง 
 3.2 เพื่ออนุรักษพืชผักถิ่น พันธุพื้นเมือง และขยายพันธุพืชที่เปนสารอาหารใหคงอยูไว 
 3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใชสารเคมีสงเคราะหใดๆ  
 3.4 ลดรายจายในครวัเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลไผดําพัฒนา จํานวน ๘ หมูบาน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขั้นเตรียมการ 
  - มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เปนผู
ประสาน 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพื่อสรางแรงจูงใจ 
  - บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสานงาน 
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 6.2 ขั้นปฏิบัติ 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงคภายนอกที่ใหความรูเก่ียวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย เพื่อใหสมาชิกที่รวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ 
  - แจกจายและแลกเปลี่ยนพันธุผัก 
  - กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถายทอดวิทยาการซึ่งกัน
และกัน 
  - จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเน่ือง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
 6.3 ขั้นประเมินผล 
  - การนําเสนอผลงานที่กําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สําเร็จแลว 
  - มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรียเพื่อการ
บริโภค (จํานวนครัวเรือน คิดเปนรอยละ) 
  - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น 
  - ขั้นปรบัปรุงและพัฒนา 
  - มีการสรปุปญหาท่ีได จากการดําเนินการที่ผานมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา
แนวทางแกไขรวมกัน 
  - สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับใหบริการสมาชิก 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
จํานวน  ๑๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกที่รวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย 
 10.2 สมาชิกสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริง 
 10.3 เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
 10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

................................ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตาม

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร 
พรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ
แกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดย
เนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอ
กิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนา เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการ
สมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา 
และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของ
เกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมี    สวนรวมของเกษตรกร 

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต
เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตาํบลไผดําพัฒนา 
 3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 
 3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลไผดําพัฒนา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา จํานวน ๘ หมูบาน 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวใหกับผูรวมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานพัฒนาชุมชน) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.๑ ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได 
 10.๒ มีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 
 10.๓ เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการคณุธรรมสานสายใยครอบครวั 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
………………………………. 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญ
ยึดติดอยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่น ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน
สวนหนึ่งเปนปญหาท่ีตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือ
สถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถ
เปนบุคคลที่มีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เมื่อเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหา
ตางๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้นเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัว รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบล และโรงเรียนในเขตตําบล โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปนสถาบันครอบครัวท่ีเขมแข็ง ให
สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจนสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสรางความรูในเรื่องโทษ
ภัยของยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิด
ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ 
 3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม 
 3.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม 
 3.5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 3.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครวั 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูปกครอง โรงเรียนในเขตตําบลไผดําพัฒนา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไผดําพัฒนา  ครู อาจารย 
คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ศูนยพัฒนาเดก็เล็กเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ 
 6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.๖ ดําเนินการตามโครงการ 
 6.๗ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค 
 10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ของตนเอง 
 10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินยั 
 10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 10.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพานองทองธรรมะ 



เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
…………………….. 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพานองทองธรรมะ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งที่งมงาย ไรสาระ 
ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกปญหา
ตางๆ ในชีวิตที่เกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวย
การฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพึ่งยาเสพติด 
 เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเปนกลุมคนที่
มีพลังอันสําคัญที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็ก
และเยาวชนเปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด กลา
ทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของ
ตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปน
ผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความ
เจริญกาวหนาและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพื่อใหเยาวชนมีจริยธรรม 
มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม 
 โครงการอบรม “พานองทองธรรมะ” เปนโครงการที่ชวยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ใหมี
ทักษะในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไป
ประยุกตใชชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงาม
เหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครวัและบุคคลในสังคม ดวยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพ
ที่สุจริต การพัฒนาจิต ใหเปนจิตที่สมบูรณทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดทายการพัฒนาปญญา 
ใหเกิดปญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยที่เกี่ยวของ รูวิธีการปองกัน  รูวิธีแกไขปญหา สราง
ภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพื่อเก้ือกูล
ตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิด
ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ 
 3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม 
 3.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม 
 3.5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

๒ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 



 เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลไผดําพัฒนา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ 
 6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป  ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง 
 10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินยั 
 10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเขาคายพุทธบุตร 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 



................................... 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเขาคายพุทธบุตร 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลก

ตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดข้ึนได จึงมี
แนวโนมในการดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหา
ดวยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของ
ชาติ เปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนให
เด็กและเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริม
ใหเปนคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวย
สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคณุคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือ
สรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญกาวหนาและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและ
ศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมะสม ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน 
ตามมาตรา 16 ขอ 11 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  จึงไดจัดทําโครงการ “เขาคายพุทธบุตร” ซึ่งเปนโครงการที่ชวยพัฒนา
เยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม   ตามหลักพระพุทธศาสนาอัน
เปนแนวทางการประพฤติตนที่ดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต เพื่อใหเด็กและเยาวชนนําธรรมะนําหลักคําสอน 
ที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและ
นําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 3.2 เพื่อใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ 
ปญญา เปนแบบอยางที่ดีในสังคม 
 3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 
 3.4 เพื่อปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม และประเทศชาติบานเมือง 

๒ 

4. เปาหมาย 



 เยาวชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ตําบล 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป งบประมาณ(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

8. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมปรึกษาหารอื/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ 
 2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
 3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพื้นที่ไดรับทราบ 
 4. ดําเนนิการจัดกิจกรรม 
 5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป 

9. งบประมาณดําเนินการ 
จํานวน ๕๐,๐๐๐.-บาท 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยาง
ที่ดใีนสังคม 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 
 4. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 



……………………………….. 

 

1. ชื่อโครงการ : การประกวดคาํขวัญตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานิยม
ที่ถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพื่อทําใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีมีคณุภาพ 

ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน 
หากปลอยใหคานิยมที่ไมถูกตองเชนนี้เกิดขึ้นตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับ
สังคมไทยและสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตาน
การทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาท่ีเกิดขึ้นและพรอมที่
จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไข
ปญหาทุจริตที่ไดผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวน
ตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเอง ดังนี้ (9)      จัดการศกึษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพื่อเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทํา
ความดี มีความซื่อสัตยสุจรติ 
 3.3 เพื่อสงเสรมิใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาที่ส่ือถึงการตอตานการทุจริต 

๒ 
 

 3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 



4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีตําบลไผดําพัฒนา 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่
เกิดขึ้นและพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
 5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด 
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑที่เทศบาลกําหนด 
 5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  

6. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000.-บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถูกตอง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่สื่อถึง
การตอตานการทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
 
 
 
 
 

โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลไผดําพัฒนา 
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 



................................................. 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลไผดําพัฒนา  
                    (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่

สะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางย่ังยืนน้ันคนใน
สังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 
2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ใน
การพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ี
คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
นั้น 

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลไผดําพัฒนา (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเปนการสราง
ภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและ
เยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเอง
และผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม      
มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 

๒ 
 

 3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม 



4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลไผดําพัฒนา จํานวน ๒๐๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณที่
ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 20,000.-บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม 

 
 
 
 
 

 

โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลไผดําพัฒนา 
(กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
.......................... 



 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลไผดําพัฒนา 
                     (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ที่ทําใหเกิดปญหาเชน 

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เด็กและ
เยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอ
อนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถายทอด เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึงได
จัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลไผดําพัฒนา (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสราง
ภูมิคุมกันทางสงัคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น 
และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผู อ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พุทธศกัราช 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหาร
สวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต
บังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ี
สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 

๒ 
 

 3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึน 



 3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน 
และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลไผดําพัฒนา  จํานวน  100  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 20,000.-บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดข้ึนได 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 
 
 

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจรติของผูบริหาร 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 



........................................ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทาํยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรแีละเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจาหนาที่
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดาํเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไก
หนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง 

๒ 
เดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไป
ไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือ



ชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานใน
หนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
กอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีทั่วประเทศตอไป  
3. วัตถุประสงค 
 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดาํเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 5,๐๐๐.-บาท  
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9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 



10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจาํนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 
ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
................................ 



 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถอืปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล เปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอองคกร 
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกร และประชาชน  การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอางทอง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล    ลงวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน 25๔๕ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอางทอง 
 ดังน้ัน เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
 3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรบัปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทํางาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดาํพัฒนา 



 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอางทอง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25๔๕ 
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบรหิารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดาํเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนนิการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่าํกวา
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่
ได 
 
 
 
 
 

มาตรการออกคาํสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และหัวหนาสวนราชการ 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
................................ 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ทั้งที่เปนหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทําอีก
มากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น 
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับ
ฝายผูบรหิาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิด
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตร ี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอางทอง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดอางทอง 
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน  
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 



 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล
มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา (งานบุคคล) 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัต ิ
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคาํสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรบัมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

................................ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ
ใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการขาราชการเทศบาลจังหวัดอางทอง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการเทศบาลจังหวัดอางทองพ.ศ. 25๔๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 25๔๕ ไดกําหนดให
นายกเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลจังหวัดอางทอง ดวยเหตุผล
นี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขาราชการเทศบาลตาํบลไผดาํพัฒนา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาลจังหวัด
อางทอง โดยแตงตั้งปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการ
เทศบาล ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาล โดยประกอบดวย ประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการเทศบาลที่รับผิดชอบงานการ
เจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาล เพื่อ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเทศบาล 
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 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการเทศบาลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการขาราชการเทศบาล 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการเทศบาล พ.ศ. 25๔๕ ลงวันที่ ๒๕ 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 25๔๕ 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา (งานบุคคล) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

........................... 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคมุเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบล จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวของ 
 3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบล 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวของ 
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 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
……………………………… 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพสัดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการดาํเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
 4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

......................................... 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

 

 
 

โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจดัซื้อ – จัดจาง 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

.................................... 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลไผดําพัฒนา มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังน้ัน การท่ีเทศบาลจะบรหิารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ี
ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวน
ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 
 ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังน้ี 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน 



  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทจุริตในการจัดซื้อจัดจางได 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกดิความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
…………………………… 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบรกิารสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดนดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบล เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ย่ืนคําขออนุมัติ อนุญาตใน
เรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชน
ผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวาง
ศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทาง
เทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดาน
การสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทอง ถ่ิน , ด านการส ง เสริมการทอง เที่ ยว ,  ดานการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด  การจัดการนํ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทจุริตคอรรัปชัน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา  

6. วิธีดําเนินการ 



 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ      ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ํา, ดานนํ้าเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการ
สงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และ
ดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนนิกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 10,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา (ทุกกอง) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

………………………………… 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้ง ท่ีเปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนาท่ีอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของเทศบาลและในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา
งบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการสารธารณะใหแกประชาชนใน
ทองถ่ินทั้ง 5 ตําบล ในพ้ืนท่ี 25.50 ตารางกิโลเมตร นั้น เทศบาลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ี
ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การ
ใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพื่อ
ประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ
ประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบรกิารใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ตอป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 



 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงนิใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 20,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 
  - การใหบรกิารสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  

 

 

 

 

 

-+ 

กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

.................................... 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ท้ังที่เปนหนา
ที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่
ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ
เทศบาลนั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม    อันเนื่องมาจาก
ภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงท ีการตอบสนอง
ความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งใน
การทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ 
สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก 
และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลอืกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรควิในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู
มารับบริการ 
 3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบรกิาร 
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 3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 

5. พื้นที่ดําเนินการ 



 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําบัตรควิในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามา
ปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา (ทุกกอง) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่
ใหบริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบรกิารเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรยีนการทุจริตตอหนาท่ี  
 
 
 
 

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

……………………………. 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 ดวยประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลไผดําพัฒนา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปน
สังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตําบล จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นท่ีมากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช 
โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่น
กําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการ
จะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวน
ราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังน้ัน เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตําบล จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวย
ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแกประชาชนอยาง
ชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ รวมถึง
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสย่ิงขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 6.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
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 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ 
 6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองนํ้าสําหรับผู
พิการ 
 6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 



 6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา (ทุกกอง) 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

................................... 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 



2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัด
ใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดาํเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเน่ืองทุกปนั้น 
 เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวา
ปที่ผานมา เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการ
ทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลไผดําพัฒนา 
 4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนกังานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคบับัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี



ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้ง
จัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคดิเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา (ทุกกอง) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
………………………………….. 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 



2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมปีระสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวก
ในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี
ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการ
ทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน
ได 
 3.3 เพื่อปรบัทัศนคติ วิธีคดิ วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน
ผูมาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา และผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 
 

๒ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 



 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคดิเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตดัสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรกัษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จําวน  10,000.-บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (ทุกกอง) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเรว็และถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
 
 

มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

……………………………… 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 



2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคบับัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังน้ัน การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของ
งานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับ
มอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๒ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  (งานบุคคล) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 



 การบริหารราชการ การดําเนนิงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
................................. 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 



2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ
นายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาท่ีของ
นายกเทศมนตรีเอาไว การท่ีนายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเร่ืองตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางใน
การประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึง
ไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
ราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานบุคคล) 

10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 

มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

……………………….. 

 
1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจาพนกังานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 



2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจาพนักงานทองถิ่นไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลง
อาคาร เปนตน ซึ่งลวนแตเกี่ยวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใชอํานาจอยูกับ
นายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริต
ขึ้นมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ    เจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เปนไปอยางรอบคอบ 
 3.2 เพื่อปองกันการทุจริตคอรรปัชันของเจาหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ใหกับรองนายกเทศมนตรี 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 เสนอคําสั่งเทศบาลตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการ
แทนนายกเทศมนตรีในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองชาง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

มาตรการการออกคาํสัง่มอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  
และหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

…………………………….. 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  
                    และหัวหนาสวน ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 



 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ทั้งที่เปน
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่
ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ
เทศบาลน้ัน มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดอางทอง 
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน 
 
 

 
๒ 

 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 



 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล
มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรบัมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัต ิ
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคาํสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรบัมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานบุคคล) 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 

โครงการพอ – แมดีเดน 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

………………..………………. 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพอ – แมดีเดน 

2. หลักการและเหตุผล 



 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน
วันพอแหงชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เปนวันแมแหงชาติ ซึ่งเทศบาลไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติ
เปนประจําทุกปติดตอกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชน
ชาวไทยท่ีเปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาท่ีเปรียบมิได และเปนการเผยแพรพระคุณของพอและ
แมท่ีมีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ี
สงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนที่
ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ให
ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 ดังนั้น เทศบาลจึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดนในพื้นที่
เทศบาล เพื่อมอบโลประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับที่ดีใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมได
ตระหนักถึงหนาที่อันสําคัญย่ิงของพอและแม ท่ีสําคญัเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีของคนในชุมชนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพื่อใหพอ แม ที่ไดรบัการคัดเลือกไดเปนแบบอยางที่ดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เปาหมาย 
 จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน 2 ครั้ง/ป  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการ
คัดเลือกใหเปนพอ แม ดีเดน ประจําป เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ 
 6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๘ ชุมชน เพ่ือใหแตละ
ชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังเทศบาล เพื่อให
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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 6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบรหิารทราบและเห็นชอบ 



 6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 
2 ครั้ง/ป โดยเชิญผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเปนประธานในพิธีมอบโล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานพัฒนาชุมชน) 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีพอแมดีเดน ที่ไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย 
 10.2 ผลลัพธ  
 - พอ แมดีเดนที่ไดรับมอบโลประกาศเกียรติคณุ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี 
 - มีพอ แมดีเดน ท่ีเปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรดีีเดน 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

…………………………….. 

 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเปนมาแหงการตอสูเพื่อใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรํา
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเปน วันสตรี
ไทย ของทุกป เพื่อใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับ
การสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแลว 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ี
สงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนที่
ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต    มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติที่ให
ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 ดังน้ัน เทศบาลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับ
สตรทีี่มีคณุสมบัติ ดังนี้ 

1. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

2. เปนผูทําคณุประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป 
3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนที่ยอมรับของสังคมและสมควรเปน
แบบอยางแกคนท่ัวไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยาง
ภาคภูมิใจ 
 3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนที่เปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจใน
การบําเพ็ญตนที่เปนประโยชนตอสังคมสืบไป 

4. เปาหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรดีีเดน  
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 



 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติที่จะไดรับการ
คัดเลือกใหเปนสตรีดีเดนประจําป เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ 
 6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีเทศบาลทราบทั่วกัน เพื่อใหแตละ
ตําบลดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังเทศบาล เพ่ือให
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทาํหนาท่ีกลั่นกรองคณุสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากแต
ละตําบลภายในเขตเทศบาล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบรหิารทราบและเห็นชอบ 
 6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จํานวน 1 คร้ัง/ป โดยเชิญนายกเทศมนตรีเปนประธานในพธิี 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา (งานพัฒนาชุมชน) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑที่กําหนดไดรับการยกยองเชดิชูเกียรติ ไมนอย
กวารอยละ 80 
 10.2 ผลลัพธ 
 - สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 - มีสตรีที่เปนบุคคลตนแบบท่ีดี ปรากฏตอสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 

ยกยองเชิดชูเกยีรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

…………………………………. 

 



1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ทําใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดมีีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตําบล จึงจัดใหมี
การยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพื่อ
สงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลาน้ันใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน
แบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปน
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 3.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอัน
เปน กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารเทศบาล เว็บไซตเทศบาล สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานประชาสัมพันธ) 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 



 จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

………………………………….. 
 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน ๑๒.๐๖ 
ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยตําบลไผดําพัฒนา  จํานวน ๘ หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น ๓,๓๓๕ คน จํานวน 
๙๒๘ ครัวเรือน ในการบริหารงานของเทศบาลมุงสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับความตองการของประชาชนมากที่สุด 
 ปจจุบันเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีหมูบาน จํานวน ๘  หมูบาน เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ท่ีบัญญัติใหประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค
ทาย การปฏิบัติงานตามหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน มาตรา 50 (9) กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่อ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาลและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่
สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/
ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงคท่ีจะใหมีคณะกรรมการชุมชนเขามาเปนตัวแทนของ
ประชาชนในชุมชนตางๆ ทําหนาที่ในการประสานงานกับเทศบาลและหนวยงานอ่ืนๆ รวมตลอดทั้งการดูแล
ทุกขสุขของพี่นองประชาชนในหมูบาน 

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแตละชุมชนตางอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาที่โดยไมไดรับคาตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล     ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนที่
ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติที่ให
ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

ดังนั้น เทศบาลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา 
แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่ครบวาระการดํารงตาํแหนง  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่เปน
กรรมการชุมชนมาดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง  
 3.2 เพื่อยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมใหมีขวัญ
และกําลังใจ 
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4. เปาหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่จนครบ
วาระการดํารงตําแหนง จํานวน  ๘ หมูบาน 



5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหนง  
 6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ 
 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานพัฒนาชุมชน) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ 4 ป ไดรับการยกยองเชิด
ชูเกียรติ ไมนอยกวารอยละ 100 
 10.2 ผลลัพธ 
 - คณะกรรมการชุมชนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 - มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบที่ดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดเีดน ผูทําคุณประโยชน
หรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

................................... 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือ  



                    เขารวมในกิจกรรมของเทศบาลไผดําพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตาม
แนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
เพื่อสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนตําบลไผดํา
พัฒนา ผูที่ทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา อยางสม่ําเสมอ 
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการ
ทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวม
ในกิจกรรมของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและ
ทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลท่ีควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค 
เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนามีคานิยม ยกยอง 
เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลไผ
ดําพัฒนา 
 3.2 เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนาตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจรติ เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
 3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลไผดํา
พัฒนา มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดเีดน 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 

๒ 
 

 6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการ
คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 



 ๔ ป  ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 20,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคณุธรรมและจริยธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

…………………………… 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 



2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
สวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปน
ประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวม
เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุใน
ทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอ
บุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 
 3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
 3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดาํเนินงานดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางย่ิงข้ึน 
4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลไผดําพัฒนา 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.๓ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.๔ สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคบับัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๒ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

.................................. 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 



2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรชัญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน 
พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย 
ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปน
การใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครวัอีกดวย 
 ตั้งแตป 2558 ไดเกิดภาวะฝนท้ิงชวงและปริมาณนํ้าฝนที่มีนอยกวาปกติ จึงเกิดภาวะภัยแลง ทําให
เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานสวนใหญไมสามารถทํานาปรังได เกษตรกรเหลาน้ีจะอาศัยน้ําจากชลประทานใน
ชวงแรกของการปลอยน้ําจนถึงชวงเก็บเก่ียว เกษตรกรไดรับทราบถึงสถานการณภัยแลงดี และไดดําเนินการ
ตามมาตรการของรัฐบาลไดมีการลดพื้นที่การทํานาปรังลงอยางมาก โดยเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ได
สงเสริมการใหความรูและการสนับสนุนปจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการฯ โดยพืชที่ใชน้ํา
นอยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกขาวนาปรงั อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครวั สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรใน
พื้นที่หันมาปลูกพืชใชน้ํานอยแทนการปลูกขาวนาปรังนั้น จะเห็นไดวาใชน้ํานอยกวาการปลูกขาว เชน พื้นที่ทํา
น้ํา 1 ไร ใชน้ํา 1,738 ลูกบาศกเมตร ขณะที่พื้นที่ปลูกสับปะรด 1 ไร ใชน้ํา 583 ลูกบาศกเมตร เปนตน จึงเปน
วิธีหนึ่งของการดําเนินการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงในพื้นท่ีตําบลหนองตา
แตมอยางย่ังยืน 
 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลด
การใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได
อีกทางหน่ึง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงให
สอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรู
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางย่ังยืน จึงไดจัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศนูย 

 
๒ 
 

เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกร
ไดนอมนําแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 



 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร 
ประจําศูนยเรียนรูโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.๑ ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 25๖๑ 
 5.๒ มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.๓ ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.๔ สรุปและรายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวนเงิน    20,000.-บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 
 
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน  

10. ผลลัพธ 
 10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 10.๒ ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรู
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 
 
 
 

มาตรการ “จดัทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

…………………………. 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 



2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานใหสูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อใหทกุสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคณุธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

 

๒ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา (ทุกกอง) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

....................................... 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล” 



2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบรกิาร ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศบาลตําบลไผดําพัฒนากับปลัดเทศบาลตําบลไผดํา
พัฒนา และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
 3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 
 3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศบาลตําบลกับ
ปลัดเทศบาลตําบล และปลัดเทศบาลตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสงักัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณา
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 
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1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 



5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เปนตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทยีบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดี
เย่ียม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 
 

กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล 

.................................. 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกบัหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอาํนาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล 



2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล เน่ืองจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว 
เทศบาลตําบลยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน  นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวง
ไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให
ผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ ไดรับทราบผลการวิ นิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล เพื่อความโปรงใส และ
ปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสาํนัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา (ทุกกอง) 

6. วิธีดําเนินการ 



 - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 10,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลไผพัฒนา (ทุกกอง) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนามีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 10.2 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

………………………… 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 



2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแงของการทุจริต
จะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ
เปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาํป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสาํนัก/กอง เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีน” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

………………………… 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืนคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนนิการรบัเร่ืองรองเรียนเปนไปดวยความเรยีบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาขึ้น เพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดยีวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อจัดใหมเีจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณไีดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรยีน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรบัผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลไผดํา
พัฒนาใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 



 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานบุคคล) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เก่ียวของอยางถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลวาทุจรติและปฏิบัติราชการ 

ตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ”เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
.................................................. 



 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอาํนาจหนาที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรฐับาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบล จึงได
จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ี
ของเทศบาลตําบลวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนได
เสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนใน
เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวย
สอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่ง
ดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล  บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจและลูกจางของเทศบาล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานเทศบาล  บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ 
และลูกจางของเทศบาลตําบล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 
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6. วิธีดําเนินการ 



 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมชิอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจ
แกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคบืหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น”เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

……………………………….. 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรงุศนูยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทํา
การของหนวยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูล
ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลจึงไดใหมีสถานท่ี
สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบล 
ใหบริการ โดยมีงานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูล
ขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยาง
เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษา
ประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบล จํานวน 1 แหง 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารบับริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 



 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานวิชาการและแผนงาน)  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

…………………………………….. 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศยัอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววา
ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบล วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2556  ตามระเบียบ พรบ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐   
 2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศกึษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
 2. ระเบียบเทศบาลตําบล วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๖๑ จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศเทศบาลตําบล เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูลขาวสารของ
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบล จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๖๑ เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
 

 
๒ 

 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทาํสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบรหิารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 



 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบล 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

…………………………. 



 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่
จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสใน
การทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล
หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางใน
การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางย่ิงซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบล 
 ดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหเทศบาลตําบล มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนไดรับรู
สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคณุธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิด
ความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาค
ประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางเทศบาล ผูนําชุมชน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 ขัน้ตอนที่ 1 เสนอกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม 
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 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 



 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวนเงิน  20,000.- บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  (งานบุคคล และวิชาการและแผนงาน) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนผูเขารวมอบรม 
 รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคญัและหลากหลาย” 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
………………………. 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา ไดงายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนที่ และเขาถึงไดโดยสะดวก 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นท่ี ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถิ่น 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 



 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  (งานประชาสัมพันธ, งานวิชาการและแผนงาน)  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน 
ของเทศบาล และการรับเรื่องรองเรียนเกีย่วกับการเงินการคลัง” 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
……………………………. 

 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ใหมีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของเทศบาล และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธของ
เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 



3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล” 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

…………………………… 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล” 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ 
ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ 
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนาไดงายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมลูขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสาํนักงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนารานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ

เคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชน

สืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ขาว 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
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- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- รายการ TV 



- รายการทาง Youtube ออนไลน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานประชาสัมพันธ ,งานวิชาการและแผนงาน)  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสื่อประชาสัมพันธเทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
...................................... 

  
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่ือประชาสัมพันธ 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชใน
การดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให
ความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพื้นฐาน สราง
ความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการให
ประชาชนเขาถึงและมสีวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสม
กับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ท้ังน้ี
เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี 
อยางโปรงใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภท
ตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอยาง
ถูกตองและโปรงใส 
 3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
 4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
 5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เปาหมาย 
 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาใหแกประชาชนโดยทั่วไป
อยางกวางขวาง 
 4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล 
 4.๒ จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเทศบาล และคูมือการใหบริการประชาชน 
 4.๓ จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
 4.๔ จัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
 4.๕ จัดแถลงขาวสื่อมวลชน 
 4.๖ รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 4.๗ ปายประชาสัมพันธ 
 4.๘ จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 4.๙ เสียงตามสาย 
 4.1๐ อื่นๆ  
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
6. วิธีดําเนินการ 



 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  20,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานประชาสัมพันธ ,วิชาการและแผนงาน)  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเปนตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด 
ดังน้ี 
 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

……………………………. 

 



1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาไดดําเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตาํบล
ไผดําพัฒนา ประจําป พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของ
เทศบาลในปถัดไป เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน 
ประจําป พ.ศ. 25๖๑ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
 3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล 
 3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
 3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน  ๘  หมูบาน ในเขตเทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว
ในแผนพัฒนาส่ีปของเทศบาล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลอืกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 
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 6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
 6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 



 6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
 6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน 
 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมกีารพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๘ หมูบาน  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  10,000.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานพัฒนาชุมชน,งานวิชาการและแผน) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น 
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล 
 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาตําบลไผดําพฒันา 
........................................ 

 
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศนูยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรบับริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศนูยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดอืดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรยีน ดังน้ี 
 6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0๓๕-๘๖๔ ๓๐๙ ทางโทรสารหมายเลข 0๓๕ -๘๖๔ ๓๐๙ 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 



 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา (ทุกกอง) 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของเทศบาล  
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรยีน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเทศบาลตําบลไผดําพฒันาเคลือ่นที่ 
.................................. 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเคล่ือนท่ี 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบรกิารโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก 
จึงไดจัดทําโครงการเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเคลื่อนท่ี เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือน
วาตองการใหเทศบาลดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ 
อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตอง
คิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานเทศบาล ซึ่ง
อาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานของเทศบาล ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆ 
ในเขตเทศบาลทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 กําหนดใหออกเทศบาลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา โดยแบงเปนแตละเขตตามเขตเลือกตั้ง  

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 
 4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่ (รวมกับงานพัฒนาชุมชนและงานวิชาการ
และแผน) ในการประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
 5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
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  6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ
เคลื่อนท่ี 



  7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (ทุกกอง) 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตเทศบาล ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ ไดรับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาอยางทั่วถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตเทศบาล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ีของ
เทศบาลรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

………………………….…… 



 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงใน
การดูแลดานการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน 
กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญนั้นเพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ 
 3.3 เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลไผ
ดําพัฒนา 
 
๕.พื้นที่ดําเนินการ 
 เขตพื้นที่เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ี
ภายในกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม) 
 ๖.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 ๖.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาล 
 ๖.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่ง
การเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
 ๖.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรยีน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศพัท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค  
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดแูลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาล 
 ๑๐.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือ
รองเรียน/รองทุกข 
 ๑๐.3 ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจรงิใหผูรองเรยีน/รองทุกขรับทราบ 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

............................................ 



 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียน
รองทุกขเสรจ็แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัต ิ
 3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสรจ็แจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา (ทุกกอง) 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 

มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาเทศบาล 
ตําบลไผดําพฒันา 
...................................... 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล มี
องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนากําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ที่กําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานวิชาการและแผนงาน)  
 
 
 
 

๒ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา
เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลและรางแผนพัฒนาส่ีปเทศบาล



ตําบลไผดําพัฒนา เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลความตองการของประชาคมและชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจาํป 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

………………………………. 

 



1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายท่ีคอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาจึงไดจัดทําโครงการ  
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป 25๖๑  ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
อีกทางหนึ่งดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทย
ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จํานวน
ไมนอยกวา 600 คน 
 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
      เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาและหมูบาน ๘ หมูบาน 

๖. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2 แตงตั้งคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 
 
 
 
 

๒ 

๘. งบประมาณ 
 จํานวน 20,000.-บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 



 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานวิชาการและแผนงาน) 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

………………………………. 

 



1. ชื่อโครงการ : การสงเสรมิและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรยีนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมสีวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น
เปนสําคัญ  จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบมนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
๕.พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา หมูบาน 8 หมูบาน 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เก่ียวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
 ๖.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน 
 ๖.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 
 ๖.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เก่ียวของ 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 20,000.- บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานวิชาการและแผนงาน, งานพัฒนาชุมชน) 

๒ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความ



รวมมือกันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

……………………………. 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่เทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) 
ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบล 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลไผดํา
พัฒนา   อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็ง
ขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง ๘ หมูบาน 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตวัแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาในหลายๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคา
เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 ๖.2 มกีารฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา และกองการคลัง  
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไผ
ดําพัฒนา 



 ๑๐.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลไผดําพฒันา 
................................... 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลไผดาํพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
วาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนําผลที่ได
จากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาล
ตอไป 
 ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
 เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีการขับเคล่ือนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมลูขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนาและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลไผ
ดําพัฒนา 
 3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลไผดํา
พัฒนา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อรวบรวมขอมูล 
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนนิโครงการ 
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 6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย 



  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล    2  คน 
  (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
  (6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป    เปนผูชวยเลขานกุาร 
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ปละ 2 ครั้งเปน
อยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนาสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 
4) ดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลไผดําพัฒนามอบหมาย 

 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของเทศบาลตําบล
ไผดําพัฒนาพรอมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานวิชาการและแผนงาน) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

โครงการจดัทํารายงานการควบคุมภายใน 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

…………………………….… 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาจึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลทราบตามแบบท่ี
ระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (ทุกกอง) 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 



 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

………………………………. 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีต ท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดาํเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนด
หนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน    ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบรหิารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
 3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
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4. เปาหมาย 
 เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
ซึ่งจะทาํใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 



 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคดิเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบรหิารทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา (ทุกกอง) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวาง
ไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดีย่ิง 

10. ตวัช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 

มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
............................................ 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลไผดําพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหเทศบาลในฐานะหนวยรบัตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน
เปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ 
ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ
ดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดาน
ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 
และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไป
ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
 3.2 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
 3.3 เพื่อเปนการเสรมิสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสวนราชการของเทศบาลไผดําพัฒนา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (ระดับ
องคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 



 6.2 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนานําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 6.3 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลรายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือ
จะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน   ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานวิชาการและแผนงาน)  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู
กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 

มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กาํกับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
.................................... 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงต้ังไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 

๒ 
 

 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนารับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) 



 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ี
เกี่ยวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนงเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จะออกคําสั่งแตงตั้ง
ไดตองไมกอนวันท่ีเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 

๓ 
 เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินท่ีไมเปนธรรม 
 - นายกเทศมนตรีตําบล ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการตดิประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 



 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  (งานบุคคล)  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ยาย ของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดงักลาวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

.................................. 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการ
ที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ 
 3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลตําบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 25๖๑  และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๒ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา  (กองคลัง) 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินของเทศบาล 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
..................................... 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินของเทศบาลตําบล 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการทีเ่ก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปน
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมี
กระบวนการขั้นตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของเทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา 
3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน
กรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน 
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๒ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา (กองคลัง)  

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ 



 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
ทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงนิของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจดัซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

...................................... 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูล
ขาวสารและแสดงความคิดเห็น  ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบ
เปดจากการปฏิบัติจริง  สวนเทศบาลตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปน
สําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาล
ตําบล 
 3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลใหเกิดการพัฒนาได
อยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 

๒ 
 

 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 



8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา (งานพัสดุ กองคลัง)  

10. ผลลัพธ 
 การจัดซือ้จัดจางของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
............................................ 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคมุงานกอสราง เปนกระบวนการที่มีความสําคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูที่
ไดรับแตงต้ังใหทําหนาที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความ
เขาใจในอํานาจหนาที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และเขาใจเงื่อนไขขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาเปนอยางดี 
เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ท่ี
ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่แลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากน้ี
อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได 
 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบ
กับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจาง เพื่อใหผูที่ไดรับแตงต้ังใหทําหนาที่กรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติ
หนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาที่ตรวจงานจางอยาง
ถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4. เปาหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมตัิ 
 6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 
 6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๕๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๒ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา (งานพัสดุ  กองคลัง)     

10. ผลลัพธ 
 คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ี
เก่ียวของ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร  
และสมาชิกสภาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 
…………………………… 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบรหิารทองถ่ินไดรบัการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตอง
มีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจรติ และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู
ดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๒ 
 

 3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีความรูความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบรหิารเทศบาล จํานวน  ๕ คน และสมาชิกสภาเทศบาล ๑๒  คน รวม  ๑๗ คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 



 สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการ
อบรม 
 6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานบุคคล)     

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

กิจกรรมการสงเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

......................................... 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับ



ภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งท่ีเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางการเรยีนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๑๒  คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทั้งในเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลและหนวยงาน
ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารบัการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทอง ถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกเทศมนตรี 
 

๒ 
 

 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานบุคคล)   

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบล จํานวน  ๑๒  ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของฝายบริหารเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

...................................... 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย   
                     บริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะ
เปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดย
ความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบล
มีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถ
นําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต 
 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบรหิาร 
 3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทจุริต สามารถตรวจสอบได 
 3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากขึ้น 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน ๑๒ คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม 
 6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัด
จางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
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7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  (งานกิจการสภา)  



10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

………………………… 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร



ปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มี
บทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ 
เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการทํางาน 
 3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๑๒ คน 

5. พื้นที่ดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน  
 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภาเทศบาล 
เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานกิจการสภา)   

10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี



4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
เทศบาลตําบลไผดําพฒันา 

....................................... 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนา ท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ

ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวา
มีการกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรทัธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชมุชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา    
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัป
ชันได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ระดับเทศบาล 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการการสงเสริมและพฒันาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
เทศาลตําบลไผดําพัฒนา 
.................................................. 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดใหเทศบาลมี
ภารกิจหนาที่ท่ีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม 
การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศกัยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
 ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกัน
พัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถ่ิน ดังน้ัน การที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนา
ทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ในการรวมคิด รวมพิจารณา 
รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 
 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเครอืขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครอืขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลไผดํา
พัฒนาเขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
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6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตเทศบาลตําบล 
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณ
ใกลเคยีง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลในการ
รวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการ
ทุจริต 
 5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลไผดําพัฒนากับบุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครอืขาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา (งานวิชาการและแผนงาน)    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครอืขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


