
มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาขน 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

……………………….. 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาขน 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส 
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องเป็นความจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้มีศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยขน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลไผ่

ดำพัฒนา 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือดำเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหนี่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการ

แสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซด์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ  

5) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง 
การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ



ที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีกำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งจะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น 
- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ 
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- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 

- มีช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลท์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 

7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center 

8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
9) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการให้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
5,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ประชาสัมพันธ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ให้มีข้อมูล

ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสำรวจความพึง
พอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………………. 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง 
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่
จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างได้ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 

ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 



3) เพ่ือป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) บุคลากรของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ 
1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ประชาชนได้

ทราบผ่านช่องทางเว็บไซด์และช่องทางต่าง ๆ 
3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 

สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจพัสดุ เป็นต้น 
6) ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
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7) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานราชการและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
7.1) ผลการดำเนินโครงการ 
7.2) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามวงรอบท่ีกฎหมาย/ระเบียบกำหนด 
7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7.งบประมาณดำเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
   กองคลัง/ประชาสัมพันธ์ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ ์
   ผลผลิต 

1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 



2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
……………………………… 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ 
ใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดกาบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยขน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้ายความซื่อสัตย์ สุจริต มี

ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 



 ดังนั้น เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาลตำบลไผ่ดพัฒนาได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตราการกำกับติดตาม

การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม

กฏหมาย ระเบียบกฎ ข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม

ตรวจสอบการบริหาราชการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ เช่น 

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ จัดจ้าง 

ฯลฯ 

2) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎ ข้อบังคับที่กำหนด 

3) เพ่ือกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ดตามหลักธรรมาภิ

บาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

สำนัก กอง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล

สาธารณะของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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2) ประชุมคณะทำงานฯ 

2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของเทศบาล

ตำบลไผ่ดำพัฒนา ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยขน์กับสาธารณชน

ให้เป็นป้จจุบันทางเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา และสื่อออนไลท์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทาง

ที่หลากหลายใน 5 ประเด็น ดังนี้ 



2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลบริหาร อำนาจหน้าที่

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลท์ (Social Network) 

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการ E-Service 

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับ

จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดเผยโอกาสให้

เกิดการมีส่วนร่วม 

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ

ให้บริการต่าง ๆ กฏเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน 

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่

ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7.งบประมาณดำเนินการ 
   ไม่มีใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัด   ประชาสัมพันธ์ 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลิต 
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซด์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลท์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลายใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
- ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- การบริหารงาน 
- การบริหารเงินงบประมาณ  
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- การส่งเสริมความโปร่งใส 

       2)มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ 
       3)กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่กำหนด 
       4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยขน์ต่อประชาชน 
       ผลลัพธ ์

1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 

2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล 
ตำบลไผ่ดำพัฒนา ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม 

และความโปร่งใส 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………………….. 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น  
และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหารมี
ความมุ่งม่ันที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยขน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการ
ดำเนินการจัดทำมาตราการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการบริหางานของผู้บริหารเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนาด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน

การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม

และความโปร่งใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล

ตำบลไผ่ดำพัฒนา 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

2) ประชาชน 



5. วิธีดำเนินการ 

1)  จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้บริหาร 

2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ 

3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซด์หน่วยงาน 

4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตฯ 

5) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 

8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่มีใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต 

1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใส 

2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา พ.ศ. 2566-2570 

ผลลัพธ์ 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีการประเมิน ITA  ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ NO Gift Policy 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ No Gift Ploicy 

2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันและการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมือง
ให้มีเจนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสู่เป้าหมาย “ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น 
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มี
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบรหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิด
วินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ 



ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ No Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อ
ดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลไผ่

ดำพัฒนา มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. วิธีดำเนินการ 

1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ “No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้” 
2) จัดทำประกาศใช้ No Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ No Gift Policy 
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 
4) เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy  ให้แก่บุคคลภายในองค์การและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่ว

กัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ No Gift Policy 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด  งานการเจ้าหน้าที่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้ No Gift Policy  จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ดำเนินการตาม

แนวทาง No Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ 
ผลลัพธ์ 



ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง
สินบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

……………………………. 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
2. หลักการและเหตุผล 



พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาขน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความความสำคัญในการ
สร้างความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอ
ภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอ่ืน ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยขน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประขาขนในพ้ืนที่และ
ผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  

เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาขนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความ 
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาขนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยขน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกำหนดของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ให้บริการ

ประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
3) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตสอบสนองความต้องการของประชาชน

ในท้องถิ่น 
4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นใน

องค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
5. วิธีดำเนินการ 

1) ผู้บริหารกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
2) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
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3) ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแนวทาง/แผนงานในการดำเนินงาน 
4) จัดทำแนวทาง/แผนงานการดำเนินงาน 
5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแล่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการดำเนินงาน 
7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
2) มีแนวทาง/แผนงานการดำเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 

2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………………. 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
หน่วยงานโดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 

2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 
2.2) จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้อง
มีรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

             3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็ปไซด์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ 
            4) ประชุมชี้แจงสรา้งความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 



            5) ปฏิบัติการมาตรการ 
            6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
            7) รายงานผลการดำเนินการ 
            8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณะชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
      6. ระยะเวลาดำเนินการ 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
      7.งบประมาณดำเนินการ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 
      8. ผู้รับผิดชอบ 
         สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ผลลัพธ์ 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………… 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลัการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยขน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้ 



เกิดประโยชน์ต่ององค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมเพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก 
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้จัด
ให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3) เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 

คนเก่งเข้ามาทำงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
5. วิธีดำเนินการ 

1) ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 

2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
3) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
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4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานและรวบรวมความเห็นเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
- มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงาน

ส่วนตัวที่มใิช่งานราชการ 
- มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน

เงินเดือนของบุคลากร 
- มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น

เงินเดือนของบุคลากร 



- มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงาน 

- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
ฯลฯ 

6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
7) ดำเนินการตามมาตรการ 
8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
-มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จำนวน 1 มาตรการ 
ผลลัพธ์ 
-ข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
……………………………….. 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล 

การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่ง
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้
ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าที่เป็นเลขานุการ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการการเสนอมา 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด  งานการเจ้าหน้าที่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดย
แบบประเมิน) 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเงินเดือนลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ 
มาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
………………………….. 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร 

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่งนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับ
ต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้ความสำคัญกับผลของการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอีกด้วย จึงส่งเสริมให้พนักงานท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตนเองโดยมีการ
ประเมินบุคคล โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่
หน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น ตามประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ 
กจ.กท.หรือ ก.อบต.กำหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำมาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ 
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และ
สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น 

เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 



2) จัดทำประกาศและแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการนำผลประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากรและเผยแพร่ให้
สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4) แต่งตั้งคณะกรรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
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6) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
ประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
……………………………… 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 

ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จำเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 



3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการ

เบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
3) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 
3) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 

Check) 
4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด 
5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใข้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 

ครั้ง 
2) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 

Check) 
ผลลัพธ์ 
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

……………………….. 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร 
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้ดำเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มี
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน

ปีงบประมาณถัดไป 
5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 1 ฉบับ 
2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปลดลง 

 
 
 
 



มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
……………………………. 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้มีการบริหาร 
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 ได้กำหนดการดำเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนร่วม 

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการดำเนินการที่ 
ขัดกันนระหว่างประโยชน์บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
2) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนเนองและพวกพ้อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อนของเทศบาล

ตำบลไผ่ดำพัฒนา และเผยแพร่ให้สาธารณชน 
3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดหา พัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ

งาน 
5) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณขน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 



ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด กองการเจ้าหน้าที่ 
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9. ผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  จำนวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ลดลง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………………. 
 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เทศบาลตำบล
ไผ่ดำพัฒนา จึงเห็นความสำคัญกับการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเกิดประ
โยขน์สูงสุดกับประชาชน จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกันการใช้จ่ายบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มี
ประสิทธิภาพ” 
3.วัตถุประสงค์ 
  1)เพ่ือเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพ 
  2)เพ่ือป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
4.กลุ่มเป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5.วิธีดำเนินการ 
   1)จัดทำมาตรการป้องกันและการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
   2)จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณะขนได้ทราบทั่วกัน 
  3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ กำหนดให้มีข้ันตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในประเด็น ดังนี้ 
       -ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 



       -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานหรือไม่ 
       -เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการดำเนินหรือไม่ 
       -ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
   4)ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กำหนด 
   5)ดำเนินการตามมาตรการ 
  6)รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7.งบประมาณดำเนินการ 
   ไม่มีงบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบ 
   กองคลัง 
 
 
 
 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
  มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 
ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
……………………………… 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง 
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะบริหารงานให้มี



ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยขน์ภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือให้การบริหารทรัพย์สินของราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
2) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรของหน่วยงาน 
2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ

กฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบที่สะดวก 
เปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ 
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผัง

ขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ 
4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการการยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียบการเบิกทรัพย์สินของราชการ 
ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง พัสดุ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 



มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ กฎหมาย 
อย่างน้อยจำนวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

……………………….. 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงการสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการ
บริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่
ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึง
ได้จัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และ
สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการใช้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลไผ่ดำ

พัฒนา 
3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
5. วิธีดำเนินการ 



1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
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1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดตามหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน

รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบ
ธนาคาร 

3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง 
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน

ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซด์ สื่อสังคมออนไลน์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย 
หอกระจายข่าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 
20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีระบบ/ช่องทางให้กับประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาขนตามหลักธรรมาภิบาล 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

………………………. 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 

ประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่มากท่ีสุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
นิติธรรมและความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุม
ตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสที่ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการ
ใช้อำนาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความ
ถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยขน์เพื่อตนเองหรือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้อง
ปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน 
เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฏีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการ
โดยยึดถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไป
โดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 



ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ 
บาล และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาขนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

และประโยชน์ต่อประชาชน 
2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฏหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่าง

เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
3) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาขน

ในท้องถิ่น 
4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นใน

องค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

กระบวนการทำงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การประชุมให้บุคลากร และประชาชนทราบ 

2) จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน เพ่ือสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวใสนการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น 

3) จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดำเนินการให้ผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

4) จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายสถานที่ให้บริการ 



5) จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ำสำหรับผู้
พิการ 

6) มีการนำระบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน 
7) จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ

แก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคม
ออนไลน์ อีเมล์ เว็บไซด์ เป็นต้น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
5,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 
ผลลัพธ์ 
จำนวนร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 
 
 
 
 

กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

……………………….. 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการ 
จัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวก



อย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ 
มีการแซงคิวซึ่งเป็นเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ใช้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที ่
กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยขน์สุข
แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น 
และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน-หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการบริการประชาชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชกการด้านการอำนวยความสะดวก ความสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา

รับบริการ 
2) เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
3) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
4) เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือกระทำ

การประพฤติ มิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบในการดูแล กำกับการให้บริการ 
2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ

ตามลำดับคิว 
5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
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6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนำมาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกกอง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต 
มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ

บริการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………………. 
 

1. ชื่อโครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรร
มาภิบาล) 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลั กเกณฑ์
เกี ่ยวกับการลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้อง
ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยนำหลักแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และ
ความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจ
หน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจ
อื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ  และคำนึงถึงความต้องการ
ชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื ่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั ้งนี ้ ต้องปฏิบัติต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีและผุ้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานกา
ให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 

3. วัตถุประสงค์ 
1) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
2) เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 



3) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่น
ในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับผิดชอบในเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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5. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ
การปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการบริการ ปรับปรุงแผนผังกำหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 
(1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
(2) จัดทำเอกสาร/แผ่นผับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
(3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
(4) จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
(5) จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการบริการแก่ประชาชนทั้ง

เวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
(6) การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

4) ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดทำ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทำการ 
และเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการ 
6) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ และเผยแพร่

ให้บุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน 
7) รายงานผลการดำเนินการ 



6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
5,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต  
1) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
2) มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
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ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการ 

2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
2. หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใสและ
สามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการ
ด้วย E-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะ



ต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนา
นโยบายและการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ E-Service นับได้
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโยลยีมาประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพงสนบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมี
ประสิทธิภาพอีกท้ังต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้
อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจเหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
มีความโปร่งงใส 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วย

ตนเองอีก 
2) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
2) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนฝ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
3) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการ

สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซด์
หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้
ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 
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-ยื่นคำร้องอนนไลน์ผ่านทาง Google Form  เพ่ือขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ 
- ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง  Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 
- ระบบยื่นคำร้องชำระภาษีออนไลน์ 
- ระบบกรอกข้อมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ เบี้ยคนพิการที่มีช่องทางการแนบไฟล์
เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซด์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
5) จัดทำคู่มมือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Service) 
6) จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน 
7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
8) รายงานผลการดำเนินการ 

      6. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7.งบประมาณท่ีดำเนินการ 
   5,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 

         ทุกกอง 
10. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต 
มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 



.................................. 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2. หลักการและเหตุผล 
     เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงการสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่ว
ทังประเทศ 
 เพ่ือให้เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้จัดทำมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ
บริหารงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3.วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือเสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงานเกิดความคุ้มค่า 
4.กลุ่มเป้าหมาย 
   เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
5.วิธีดำเนินการ 
   1) จัดทำมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์กร 
   2) กำหนดภารกิจ โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ต้องประเมินความคุ้มค่า ก่อนและหลังดำเนินการ 
เช่น  
    - ภารกิจที่ส่งผบกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก 
    - งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
    - วงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง 
   3) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน
และเผยแพร่ให้บุคลการภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  4) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  5) ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการให้มีการประเมินความคุ้มค่าตามมาตรการที่กำหนด 
  6) ดำเนินการตามมาตรการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7.งบประมาณดำเนินการ 
   ไม่มีงบประมาณ 



8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลลิต 

1) มีประกาศมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
2) มีการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของหน่วยงาน ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรการจัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

……………………. 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการ
ทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพ่ือให้เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา บริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริตวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ข่องทาง ที่กำกหนด รวมถึงรายงานการทำ

แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบรายงาน



และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(E-PlanNACC) ทางเว็บไซด์สำนักงาน ปปช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ 

สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซด์สำนักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go,th เป็นต้น 

8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
 
 

2 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัก  งานนโยบายและแผน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
พ.ศ. 2566-2570 
ผลลัพธ์ 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมน (85 คะแนนขึ้นไป) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

………………………….. 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2. หลักการและเหตุผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ 
ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้จัดการภายในองค์กรนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร



ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่สำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้จัดทำมาตรการ “ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม 
หลักธรรมาภิบาล” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตา

หลักธรรมาภิบาล 
3) ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ 
- ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์

ส่วนตัว เป็นต้น 
โดยกำหนดจัดทำเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ 
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- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง 
- ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
- ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 

              4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัติ 



              5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
              6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
              7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7.งบประมาณดำเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
  มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
  ผลลัพธ ์
  จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วงานลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 



………………. 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติ 
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยขน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร.อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดการกำกับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้
ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 

  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ 
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา กับปลัดเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชกาของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เป็น

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการ 
ปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดเทศบาล 
และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 



1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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1.5) การอำนวยความะสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2)  ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลงานการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดอน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัด เป็นต้น 

- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 

4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กำหนด 

5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต 
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
ผลลัพธ์ 



จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของ 
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้งในการขออนุญาต 
ดำเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กำหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ 
ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ ค่ะธรรมเนียม อีกท้ังเป็นการลด
ต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบชัดเจน จึงจำเป็นต้องจัดทำคู่มือ
สำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำ “คู่มือสำหรับ
ประชาชน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับ
บริการจากหน่วยงานขอรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซด์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด 



2) เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดตามขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ 
สถานที่ให้บริการ 

3) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
4) เพ่ือยกระดับยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบล

ไผ่ดำพัฒนา 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนและผู้รับบริการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
3) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำ

ขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น 
4) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด  งานธุรการ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 กำหนดเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 

2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

………………………….. 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนฃั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการสาธารณะแก่
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีหน้าที่
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย 



ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น 
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทำข้ึนสำหรับงานที่มี
ความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานทั้งนี้ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร 
3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร 
4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไผ่

ดำพัฒนา 
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาล

ตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพ่ือให้ยึดถือ

ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงาน
ภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่ 

4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพื่อให้
บุคลากรเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซด์ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สื่อออนไลน์ ฯลฯ 

5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
6) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ทำให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 



…………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ 
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ให้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความ
เสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะหรือครอบคลุมตามอำนาจ
หน้าที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่งถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจ
อ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องขอบ
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนใน
พ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นท่ีอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบรหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชน
เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ 
สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดทำโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน

เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับริการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5.  วิธีดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2) จัดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
3) จัดทำประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ

และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น 



- ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
- ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
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5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น  
- จัดทำป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ

ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
- จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ

ประชาชน 
- จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

5,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต 
1)หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทำการและในเว็บไซด์หน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล

ตำบลไผ่ดำพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนลดลง 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

……………………. 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2. หลักการและเหตุ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบหนึ่งที่มี 
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปกระทำรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการ
กระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง 
และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริหารเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในการ
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงานต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 



 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการออก
คำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิด

ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง

การ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 
ฉบับ นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 

2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 



ทุกกอง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการกระจายอำนาจของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

……………………….. 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี 
อำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการ
อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และ



ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริหาร ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุเหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผล
ให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ 
มาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
5. วิธีดำเนินการ 

1) ดำเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
2) เพ่ิมการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต 
3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง

การ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบท้าย
คำสั่ง 

6) กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอำนาจให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 



7) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

8) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกกอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงาน มอบอำนาจ รักษาราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับผิดชอบของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 

2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

  


