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ค าน า 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา 
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง              
ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการ
ปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียมที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบ การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบ            
มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่าประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน                  
ในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ และการด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม งานวิเคราะห์นโยบายและแผนส านักงานปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปุาก่อด าจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลปุาก่อด าขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วย การปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ของเทศบาลต าบลปุาก่อด า ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ และเป็นการถือ
ปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย    

 

 

 

 

 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักปลัดเทศบาล  

เทศบาลต าบลปุาก่อด า 



ส่วนท่ี 1 

บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร    
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรของเทศบาลต าบลปุาก่อด า  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน 
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 

ดังนี้  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม                 

การทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่ โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม 
การทุจริตมากยิ่งขึ้น  



3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน                
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่                
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ   

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดคุณธรรมจริยธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าให้ 
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล      

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3                 
ในประเทศอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย



ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็น ประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-
UNCAC)พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ                
แต่ปัญหาการทจุริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทย               
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม                   
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่อง
ปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่าง   
เต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่
เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทย ทั้งชาติต้านทุจริต”มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี         
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564                  
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ            
มิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูป
กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI)  

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  เทศบาลต าบลปุาก่อด า จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้ เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ 



ปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน                
อันจะ น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน   

 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน      
ท้องถิ่น   

 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง      
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลปุาก่อด า รวมถึงประชาชนในต าบลปุาก่อด า   

 3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลปุาก่อด าเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ      
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)   

 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลปุาก่อด า  

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                 
ของเทศบาลต าบลปุาก่อด า 

4. เป้าหมาย   

 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลปุาก่อด ารวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   

 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ              
มิชอบของข้าราชการ   

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลปุาก่อด า   

  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล                         
ปุาก่อด าทีม่ีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม   

 5) เทศบาลต าบลปุาก่อด า  มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 



5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน   

 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลปุาก่อด ารวมถึง 
ประชาชนในต าบลปุาก่อด า มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน   

 2) เทศบาลต าบลปุาก่อด า สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้   

 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมือง ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต   

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต   

 5) เทศบาลต าบลปุาก่อด า มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชนในท้องถิ่น   
 
1. ชื่อโครงการ : “โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” 
 หลักการและเหตุผล   
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาล ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ                  
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม อย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน              
ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตามส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency)                   
หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล
เหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ             



จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ 
เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของ
เทศบาลต าบลปุาก่อด า จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  

วัตถุประสงค์   

 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม   

 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส า คัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)    

 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้   

 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 เป้าหมาย   

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  

 พื้นที่ด าเนินการ   

 เทศบาลต าบลปุาก่อด า   

 วิธีด าเนินการ   

 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น   

 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ   

 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร   

 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม   

 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

 งบประมาณ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลปุาก่อด า  



ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ 
จริยธรรม   

 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)    

 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้   

 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. ชื่อโครงการ : “โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต”  

หลักการและเหตุผล   
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆย่อมประสบความส าเร็จ มีความ 
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆแล้ว                  
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ 
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และบทบาท
แห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต            
มีความรับผิดชอบตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อ
หน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ หรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลปุาก่อด าจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกัน              
การทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ
รู้จักความพอดี มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป  

วัตถุประสงค์   

 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   

 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ                 
การด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง   

 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น   

 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลปุาก่อด า  



กลุ่มเป้าหมาย  

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานทุกคน  
พื้นที่ด าเนินการ  

 เทศบาลต าบลปุาก่อด า   
ระยะเวลาด าเนินการ  

 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์วัดต่างๆในเขตเทศบาลต าบลปุาก่อด าทุกเดือน เดือนละ ๒ แห่ง  
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25๖๑  

กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ   

 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด  

 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ   

 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ     

 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ 
เกิดความเหมาะสม   

 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ   

 วัดและประเมินผลโครงการฯ  

งบประมาณ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปุาก่อด า  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง   

 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ                   
การด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง   

 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร
ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ และต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 

 
 
 
 



๓. ชื่อโครงการ : “โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า”   

หลกัการและเหตุผล   
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปุาก่อด า ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาด
ไม่ได้คือ คุณธรรมจริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม               
ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพรวดเร็ว 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามา
รับบริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบกับเทศบาลต าบลปุาก่อด าได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช. 
ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี และเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และข้าราชการฝุายประจ า รวมถึง พนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลปุาก่อด า ดังกล่าวนี้ขึ้น  

วัตถุประสงค์   

 เพ่ือเป็นการปลูกและปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต   

 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน   

 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม   

 เพ่ือสร้างจิตส านึกและตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

เป้าหมาย  

 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลปุาก่อด า 

พื้นที่ด าเนินการ  

 เทศบาลต าบลปุาก่อด า   

วิธีการด าเนินการ   

 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลปุาก่อด า                
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ



ปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  

ระยะเวลาการด าเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

งบประมาณในการด าเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลปุาก่อด า  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

 ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลปุาก่อด า ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

 ผลลัพธ์ : ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลปุาก่อด า เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น    
1. ชื่อโครงการ : “โครงการ "รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน"  

หลักการและเหตุผล  
 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี และวันแม่แห่งชาติ             
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี จึงจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล เพ่ือให้คนใน
ชาติได้แสดงถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้
แผ่ไพศาลไปยังนานาอารยประเทศ เทศบาลต าบลปุาก่อด า เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงจัดโครงการ “รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน” ขึ้น โดยเชิญ
ชวนประชาชนในพ้ืนที่ต าบลปุาก่อด า ข้าราชการและพนักงานทุกคน ร่วมกันปลูกปุา เน้นการปลูกพันธุ์ไม้ยืน
ต้น เช่น ตะเคียน กระถินเทพาและปลูกหญ้าแฝก เพ่ือคลุมหน้าดินปูองกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ เพ่ือด ารงรักษาระบบนิเวศแล้ว ยังเป็นการลด
ภาวะโลกร้อน ลดปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารเรือนกระจกอ่ืนๆอีกด้วย  

 

 



วัตถุประสงค์   

 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 
๕ ธันวาคมของทุกปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวัน
แม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี   

 เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และแหล่งต้นน้ าล าธารของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และน้อมน า
หลักการทรงงานด้านการอนุรักษ์ปุามาปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่เป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้และ
ดูแลพื้นที่ปุา  

 เพ่ือสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
ประชาชน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ า ร่วมกันฟ้ืนฟูและ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

 เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

สถานที่ด าเนินการ   

 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลปุาก่อด า   

ระยะเวลาด าเนินการ   

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔   

เป้าหมาย   

 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยมีกลุ่มเปูาหมาย คือ องค์กร/หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/และ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลปุาก่อด า/โรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า)/โรงเรียนชุมชนปุาก่อด า ฯลฯ    

วิธีด าเนินกิจกรรม  

 ประสานขอกล้าไม้จากส านักงานปุาไม้จังหวัดเชียงรายหรือกรมอุทยานสัตว์ปุาและพันธุ์พืช  

 จัดท าโครงการปลูกปุา โดยก าหนดวัน/เวลา ในการด าเนินกิจกรรมปลูกปุาร่วมกัน  

 จัดเตรียมสถานที่/พ้ืนที่ปลูกปุา  

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการต่างๆ ผู้น าชุมชน ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนใน 
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการปลูกปุา  

งบประมาณ   

 ไม่ใช้งบประมาณ    

หน่วยงานรับผิดชอบ   

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลปุาก่อด า  



ตัวช้ีวัดโครงการ/ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ    

 ปลูกต้นไม ้เช่น ต้นตะเคียน กระถินเทพา และปลูกหญ้าแฝก ให้ไดจ้ านวน ๑,๐๐๐ ต้น บริเวณพ้ืนที่
ในเขตเทศบาลต าบลปุาก่อด า 

 ต้นไม้และหญ้าแฝกท่ีปลูกมีการเจริญเติบโต ช่วยคลุมหน้าดิน ปูองกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม    

 สร้างจิตส านึกโดยการตั้งผู้แทนชุมชนร่วมดูแล   

 สร้างระบบการดูแลช่วงฤดูแล้ง   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

 ประชาชนในต าบลปุาก่อด าได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ และพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 ประชาชนในต าบลปุาก่อด าได้ร่วมกันฟื้นฟูสภาพปุาและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืน            
สู่ความสมบูรณ์และมีพ้ืนที่ปุาเพ่ิมมากข้ึน   

 ประชาชนในต าบลปุาก่อด า ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกให้มีใจรักต้นไม้ 
รักปุาไม้ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ประชาชนในต าบลปุาก่อด าได้ร่วมกันท ากิจกรรมลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษในอากาศและภาวะเรือน
กระจกอ่ืนๆ 

 
1.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1. ชื่อโครงการ : “โครงการโตไปไม่โกง"  

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา    
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่ 
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน 
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  
 (9) จัดการศึกษา  
 (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้               
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้



รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น เทศบาลต าบลปุาก่อด าพิจารณา
เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ 
ที่ท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด   
โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะ
ถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และ
ค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

วัตถุประสงค์    

 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า)                      
เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต    

 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า)             
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ    

 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า) มีจิตสาธารณะ และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

เป้าหมาย/เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ  

 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า) เกิดความตระหนักรู้ สามารถ
แยกแยะถูกผิด ชั่วดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้
อย่างมีความสุข  

กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ    

 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร    

 ด าเนินการตามโครงการ    

 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  

พื้นที่ด าเนินการ  

 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า)  

งบประมาณด าเนินการ 

 จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท   
   



ระยะเวลาด าเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปุาก่อด า  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า) ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี                 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต    

 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า) มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ    

 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า) มีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจ ายงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น”   

หลักการและเหตุผล    
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น 
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ 
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่ง ใสทัดเทียมนานา 
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ 
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร 
มาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง จากที่ เป็นอยู่ ในปัจจุบัน                       
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น                        
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ         
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็น ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ที่มคี าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก



พิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป
แล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาส
หรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า 
แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป   
 
วัตถุประสงค์    

 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

เป้าหมาย/ผลผลิต    

 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ    

 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง    

 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
พื้นที่ด าเนินการ  

 เทศบาลต าบลปุาก่อด า 
วิธีด าเนินการ    

 ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง    

 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต    

 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต    

 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต    

 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต    

 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต    

 รายงานผลการด าเนินงาน  



ระยะเวลาด าเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)   
งบประมาณด าเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลปุาก่อด า   

ตังชี้วัด/ผลลัพธ์    

 มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ    

 การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้    

 ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ) 

หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปุาก่อด า  เป็นบุคลากรที่มี 
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม 
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย 
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 



เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลและประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความ 
โปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

วัตถุประสงค ์   

 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล    

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   

 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล    

 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ได้คนดี คน
เก่ง คนมีความสามารถเข้ามาท างาน 

เป้าหมาย  

 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  
พื้นที่ด าเนินการ  

 ส านักงานเทศบาลต าบลปุาก่อด า    
วิธีด าเนินการ    

 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน ต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25๕๘  

 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล    

 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล    

 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล    

 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  
ระยะเวลาด าเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
งบประมาณด าเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
งานเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลปุาก่อด า   

 



ตังชี้วัด/ผลลัพธ์    

 มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ     

 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล    

 ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %      

 บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่่ ากว่าระดับ 3      

 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลปุาก่อด ามีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที ่

 
๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ “มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ”  

หลักการและเหตุผล    

 เทศบาลต าบลปุาก่อด า  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้ 
เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน 
ต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจ 
มีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ                   
การให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ 
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม 
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ 
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล 
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก 
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ 
บริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ 
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา 



พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ 
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดเชียงราย ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและ                
ไมส่ร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น  

วัตถุประสงค ์   

 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน    

 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน    

 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ    

 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ อันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ                 
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ     

เป้าหมาย/ผลผลิต    
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน                 
4 ฉบับ ประกอบด้วย 

 นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี  

 นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  

 ปลัดเทศบาลมอบหมายให้ รองปลัดเทศบาล  

 ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

พื้นที่ด าเนินการ  

 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลปุาก่อด า  

วิธีด าเนินการ   

 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ และหนังสือ              
สั่งการ   

 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ              
ถือปฏิบัติ  

 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   

 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  



ระยะเวลาด าเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลปุาก่อด า    

ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์    

 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ    

 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการ
ผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียด               
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 
หลักการและเหตุผล    
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การ 
ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ 
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบล             
ปุาก่อด าจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ                     
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

วัตถุประสงค ์   

 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน    

 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน    

 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ    

 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

เป้าหมาย/ผลผลิต    

 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลปุาก่อด าให้สั้นลง    

 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลปุาก่อด า 

 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป    

 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลปุาก่อด า  

 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  



พื้นที่ด าเนินการ  

 เทศบาลต าบลปุาก่อด า 

วิธีด าเนินการ    

 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ    

 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง ใดที่ 
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการ ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา   

 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป 
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ      

 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ    

 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  

ระยะเวลาด าเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลปุาก่อด า  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    

 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่    

 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน    

 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ    

 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลปุาก่อด าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และท าให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น    

 
 



2.๔ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.๔.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี   

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : “จดัท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

หลักการและเหตุผล    
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนด 
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก 
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน 
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ 
ต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร                
โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้าง
แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการ
ทุจริต และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลปุาก่อด าจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สูงขึ้น  

วัตถุประสงค ์   

 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี    

 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ    

 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลปุาก่อด า 



วิธีด าเนินการ    

 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี  

 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  

 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลปุาก่อด า  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีส่วน 
รว่มตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลป่าก่อด าให้มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น”  
หลักการและเหตุผล    
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน 
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้                 
ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า                     
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบล              
ปุาก่อด า จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลปุาก่อด า ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลปุาก่อด า โดยมีบุคลากรที่ได้รับ
การแต่งตั้งหรือมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้                        
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

วัตถุประสงค์    

 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง    

 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปุาก่อด า 

เป้าหมาย/ผลผลิต  

 ศูนยข์้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลปุาก่อด า  จ านวน 1 แห่ง  

พื้นที่ด าเนินการ  

 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปุาก่อด า    

วิธีด าเนินการ    

 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล    

 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน    

 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน              
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ 



กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด    

 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540     

 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540     

 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป    

 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร    

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ    

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปุาก่อด า 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปุาก่อด า 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน   

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน ต้องมุ่งให้ความส าคัญในการด าเนินการตามความต้องการของ 
ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ และต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส  รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาในท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เทศบาล
ต าบลปุาก่อด า จึงจะด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนได้รับรู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการให้ความรู้กับประชาชน
ในด้านต่างๆ และชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายรัฐบาล นโยบายของจังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและน าปัญหาและความต้องการของประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้านใน



เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปุาก่อด า มาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปี พ.ศ. 2561– 2564 
รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณของเทศบาลต าบล
ปุาก่อด า  

วัตถุประสงค์   

 เพ่ือพัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนได้รับรู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

 เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   

 เพ่ือน าปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปุาก่อด า มาพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการ  

เป้าหมาย/ผลผลิต   

 จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนได้รับรู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขต 
เทศบาลต าบลปุาก่อด า            

 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปุาก่อด าเข้าร่วมโครงการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐   

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม โดยแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจ สุ่มตัวอย่าง ๑๐๐ชุด 

พื้นที่ด าเนินการ  

 ที่ประชุมหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลปุาก่อด า 

วิธีด าเนินการ 

 ประชุมชี้แจงและจัดท าโครงการ   

 จัดท้าหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม  

 จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนได้รับรู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 การติดตามและประเมินผล  

ระยะเวลาด าเนินการ  

 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 25๖๑-๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ  

 1๐,๐๐๐ บาท  

ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปุาก่อด า    

 



ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

 ประชาชนมีความรู้เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและทราบถึงความส าคัญของกระบวนการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น    

 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆของเทศบาลต าบลปุาก่อด า   

 เทศบาลต าบลปุาก่อด าทราบถึงปัญหาความต้องการต่างๆของประชาชน และสามารถน้าข้อมูลมา 
ประกอบการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก   
1. ชื่อโครงการ : “มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน”   

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ    
 เทศบาลต าบลปุาก่อด า  เป็นหน่วยบริการในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสาน 
และต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริม 
สุขภาพและการปูองกันโรค เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึง               
เสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามา
พัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความ
เท่าเทียมและโปร่งใส  

วัตถุประสงค ์   

 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน    

 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน  

เป้าหมาย/ผลผลิต  

 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

พื้นที่ด าเนินการ  

 เทศบาลต าบลปุาก่อด า  

วิธีด าเนินการ  

 จัดท าขั้นตอน กระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่    
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการเทศบาลต าบลปุาก่อด า    
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลปุาก่อด า เป็นต้น 

ระยะเวลาด าเนินการ  

 ตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖๔  



งบประมาณด าเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ  
เทศบาลต าบลปุาก่อด า 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน      

 
๒. ชื่อโครงการ : “โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน”  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ    
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลปุาก่อด าจึงได้มีการจัดท า 
และรายงานการควบคุมภายในตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี  

วัตถุประสงค์    

 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลปุาก่อด า    

 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลปุาก่อด าทราบ                  
ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด    

 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด  

เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลปุาก่อด า  

พื้นที่ด าเนินการ 

 ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลปุาก่อด า  

วิธีด าเนินการ    

 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกกอง/ส านัก ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน    



 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภาย ด าเนินการประเมินองค์ประกอบตามแบบ              
ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2     

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ด าเนินการรวบรวมเพ่ือจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน     

ระยะเวลาการด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ส านักปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลปุาก่อด า  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    

 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    

 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน    

 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม    
 
 
 
 
 

 


