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คำนำ 
 

 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย 
นำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสำหรับเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน  
5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิต ิรวมทัง้สิ้นจำนวน ๓๘ โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน ๑๐ โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน ๑๔ โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน ๗ โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 7 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู่เป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
กันยายน ๒๕๖๕



สารบัญ 
 

 หน้า  
คำนำ  ก 
ส่วนที ่1 บทนำ   
  1. การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ   ๑  
  2. หลักการและเหตผุล  ๒  
  3. วตัถุประสงคข์องการจดัทำแผน  ๓ 
  4. เป้าหมาย  ๔ 
  5. ประโยชนข์องการจดัทำแผน  ๔ 
 

ส่วนที ่2 แผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทุจรติ   
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณทีด่ำเนินการ   ๕-๗ 
  แยกตาม 4 มติ ิ
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ                        
 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต       ๘-๒๗ 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส      ๒๘-๕๕ 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ๕๖-๗๐ 
 มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงาน    ๗๑-๘๔ 
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
ลำดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารดำเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบัติ งาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิ บั ติ ตามนโยบายของ
ผู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม่ มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ให้ความสำคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาทำที่ทำงาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น ำ ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใน ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจดัทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั น ก ารทุ จ ริ ต เพื่ อ ยกระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
4. โค ร งก ารพั ฒ น าค วาม รู้ ด้ า น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัย 
๖. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบคุคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนระดับตำแหน่ง/
ขั้ น เ งิ น เดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้
ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน
ระดับตำแหน่ง 

 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพัฒ นาทรัพยากรบุ คคลแก่
สาธารณะ 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
 

๓ การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 

1. การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อจัด
จ้าง การจัดหาพสัดุ ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  

สงู 1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี
2. กิจกรรมวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปี 
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงาน 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๑ 



 
ลำดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
   

 
 
2. นำทรัพยส์ินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

 
 
 
 ปานกลาง 
 

4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไมส่มควร  
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เพื่อให้ไดล้ำดับทีเ่ร็วข้ึน 
2. มี ก า ร เ รี ย ก รั บ เ งิ น 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใด พิเศษจากผู้ขอรับบริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ป ก ติ  เพื่ อ แ ล ก กั บ ก า ร
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 
3. ให้บริการไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา
ให้บริการนานกว่าท่ีกำหนด
ไว้   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. โครงการพัฒ นาคุณ ภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
๔ . โค ร งก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ให้ บ ริ ก ารป ระชาชน ผ่ าน ระบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของหน่วยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้ เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)             ๒ 

 



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้
เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไป
กับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (พ.ศ. 2566 – 2570) 
อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ต่อสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)             ๓ 



(3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้น
ไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(85 คะแนนขึน้ไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA ๘5 คะแนน ๘๗ คะแนน ๘๘ คะแนน 8๙ คะแนน ๙๐ คะแนน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
(1) ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ไดแ้สดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ที่มีประสิทธิภาพ  

เข้มแข็ง และลดการทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)             ๔ 

 



ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลเกษตรวสิัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน ๓๘ โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ งข้าราชการการเมื องฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ ายสภาท้ อ งถิ่ น  และฝ่ าย
ประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๑) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ 
     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร 
     และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
๒) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
    ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” 
๓) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
๔) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน 
    เทศบาล 
๕) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริต 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

สำนักปลัด 
 
 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 

 1.2 การเสริมสร้างจิตสำนึก
และความตระหนกัแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

๖) โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและกำจัดขยะครบวงจรในชุมชน 
๗) โครงการพัฒนาสภาวัฒนธรรมตำบลเกษตรวิสัย 
๘) โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

๕๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

สำนักปลัด 

 1.3 การสร้างจิตสำนกึและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๙)  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ทนต่อการทุจริตให้เด็ก 
     และเยาวชน (โตไปไม่โกง) 
1๐) โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 

๖,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 

 รวม จำนวน 1๐ โครงการ ๑๓๖,๐๐๐ บาท ๑๓๖,๐๐๐ บาท ๑๓๖,๐๐๐ บาท ๑๓๖,๐๐๐ บาท ๑๓๖,๐๐๐ บาท  

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)                                                                                                       ๕ 

  

 



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

1๑) มาตรการปรบัปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ 
      ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
๑๒) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการ 
      เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 
 

 2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

๑๓) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ 
      บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ด้วยการ 
      จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม 
      และความโปร่งใส 
๑๔) มาตรการ NO Gift Policy 
๑๕) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบล 
      เกษตรวิสัย 
๑๖) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น  
      เงินเดือน” 
๑๗) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบล 
      เกษตรวิสัย 
๑๘) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ 
       ทางราชการ 
๑๙) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ 
      ให้บริการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

ไม่ใชง้บประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใชง้บประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

สำนักปลัด 
 
 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 

 
 2.3 ม า ต ร ก า ร ล ด ก า ร ใช้

ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
๒๐) มาตรการ“จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมา 
      ภิบาล” 
๒๑) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
      ตำบลเกษตรวิสัย” 
๒๒) โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ 
       เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
๒๓) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
๒๔) มาตรการกระจายอำนาจของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 รวม จำนวน ๑๔ โครงการ -๐- บาท -๐- บาท -๐- บาท -๐- บาท -๐- บาท  

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)                                                                                                       ๖ 

  

 



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การสง่เสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนรว่มบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒๕) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด 
      ทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
๒๖) โครงการสนับสนุนการขบัเคลื่อนแผนชุมชน 
๒๗) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๒๘) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สำนักปลัด 

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการ
ทุจริต 

๒๙) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญ 
      ในชีวิตประจำวัน 
๓๐) โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต 
       ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
๓๑) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๒๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 
 รวม จำนวน ๗ โครงการ ๘๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท  

4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

๓๒) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
๓๓) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๓๔) มาตรการบรหิารจัดการความเส่ียงการทุจริตของระบุชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๓๕) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
๓๖) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา เทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใชง้บประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 

 4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

๓๗) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริตของเทศบาลตำบลเกษตรวสิัย 
๓๘) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกบัการทจุริตของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 

 รวม จำนวน 7 โครงการ -๐- บาท -๐- บาท -๐- บาท -๐- บาท -๐- บาท  

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๘ โครงการ ๒๑๖,๐๐๐ บาท ๒๑๖,๐๐๐ บาท ๒๑๖,๐๐๐ บาท ๒๑๖,๐๐๐ บาท ๒๑๖,๐๐๐ บาท  

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)                                                                                                       ๗ 

  



 



 



 
 

 
 
 
 
 
 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่  และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

ลำดับที่ ๑ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บคุลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
ให้แก่ บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือให้เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย บริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จำนวน ๒๐๐ คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น  

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ๘ 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจรติ 
 



 4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราย
ไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ๙ 

 



ลำดับที่ ๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  

โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัย จึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามลำดับ 
 5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน ๒๐๐ คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๑๐ 



 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ 
แนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๑๑ 



1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ลำดับที่ ๓ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานของรัฐ ซึ่งเป็นมีสวนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติห้ามไว และเจาพนักงานของรัฐผู้นั้นยังได้เขาไปพิจารณาดำเนินการ ในกิจการสาธารณะที่ เป็นการ
ดำเนินการตามอำนาจหนาที่ ในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชนของรัฐ แตเ่มื่อเจาพนักงานของรัฐผู้พิจารณาได้มีผล
ประโยชนสวนตนเขาไปแอบแฝง หรือได้นำประโยชนสวนตนเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ รวมถึงการมีสวน
ได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ ในการดำเนินการตามอำนาจหนาที่ การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไม่รู
ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นวาจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด เชน 
การบริหารงานภาครัฐ หรือในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ การพิจารณาดำเนินการดังกล่าวข้างตนของ 
เจาพนักงานของรัฐ ที่ได้นำประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ในการดำเนินการใดๆ ที่เป็นงาน
ในอำนาจหนาที่ของเจาพนักงานของรัฐ การดำเนินการที่กล่าวมาข้างตน จึงเนการกระทำที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบล
เกษตรวสิัย เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของบุคลากรของเทศบาลตำบล 
เกษตรวิสัย 
 3) เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
5. วธิีการดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่างๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำ
ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) บุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80  
ของจำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ชุด  
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง  

(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๑๓ 



1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

 

ลำดับที่ ๔ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วย พนักงานของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศใน
การให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  
 ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติ
ปฏิบัติของพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง 
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖  ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริม
ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.)  ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  
พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ
ของตน ได้แก่ 
 ๑. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ   
 ๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
 ๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
 ๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
 ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 โดยเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ได้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย   
จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาลนี้ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 ๓. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จำนวน ๕๐ คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
 7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 งบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท       

8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและ

การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ๑. สร้างจิตสำนึกท่ีดีให้ผู้เข้ารับการอบรม นำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีการ
พัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
 ๒. ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม จริยธรรม เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๓. ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่องาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๑๕ 



ลำดับที่ ๕ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต 
สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอด
ทุจริตในที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการฝ่ายประจำ และพนักงานจ้าง 
 2) เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการฝ่ายประจำ และพนักงานจ้าง เฝ้าระวังการทุจริต 
และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการฝ่ายประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่ อต้านการ
ทุจริต  
 4) นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด (เช่น แผนพับ จดหมาย
ข่าว วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๑๖ 

 



9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 1) มีการเผยแพรข่้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย 5 เรื่องขึน้ไป 
 2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการฝ่ายประจำ และพนักงานจ้าง มีความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการฝ่ายประจำ และพนักงานจ้าง เฝ้าระวังการทุจริต และ
ร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๑๗ 

 



1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

 1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

ลำดับที่ ๖ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์ลดปริมาณงานขยะและกำจัดขยะครบวงจรในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเจริญเติบโตของชุมชน การขยายเขตชุมชน เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เกิดชุมชน
แออัด ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความเจริญของชุมชน ซึ่งนับวันจะมากขึ้ นและ
ประชาชนก็ยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นภาระของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องตั้ง
งบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย 
 ชุมชนเป็นเหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยมากท่ีสุด โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ซึ่งมี
ปริมาณมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีขยะที่มีมูลค่า ที่สามารถคัดแยกเพ่ือจำหน่ายได้ รวมทั้งเศษถุงพลาสติกที่ใช้
บรรจุอาหาร สามารถคัดแยกถุงสะอาดออกไว้ใช้ประโยชน์ต่อได้ และแยกถุงที่ปนเปื้อนไว้กำจัดต่อไป ดังนั้น
การสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด ให้ชุมชน
รู้จักแหล่งกำเนิดขยะ ประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะที่ถูกวิธีโดยใช้เทคโนโลยีง่าย ๆ  
จะเป็นการลดปริมาณขยะโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะที่เกิดขึ้น  
จงึได้จัดทำโครงการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในชุมชน  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายประชาชนในชุมชน ให้รู้จัก
การคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะในครัวเรือน ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รู้จักการนำเศษวัสดุเหลือใช้
กลับมาซ่อมแซมหรือดัดแปลงเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะ 
๒.เพ่ือให้มีการดำเนินงานการคัดแยกขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๓.เพ่ือลดปรมิาณขยะในชุมชน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชนนำร่องบ้านป่ายาง ชุมชนหมู่ที่ ๔ จำนวน ๕๐ ครัวเรอืน และ ชุมชนหมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๕๐ 
ครัวเรือน รวม ๑๐๐ ครัวเรือน 

5. วิธีดำเนินการ 
๑.จัดทำโครงการเสนออนุมัติเพ่ือดำเนินการ 
๒.ประสานผู้นำชุมชนเป้าหมาย เพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 
๓.การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการคัดแยกขยะ และการลดปริมาณขยะในโรงเรียน /ในชุมชน 
๔.แนวทางการดำเนินงาน 
๕.การสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร เศษผักผลไม้ 
๖.ติดตามดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน   

 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๑๘ 



6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ๑.ประชาชนในชุมชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
๒.ประชาชนรู้จักใช้ประโยชน์จากขยะ รู้จักการน้ำกลับมาใช้ซ้ำเพ่ือลดปริมาณขยะ 
ผลลัพธ์ 
๑.ปริมาณขยะในโรงเรียนและในชุมชนลดลง อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๑๙ 

 



1.2.๒ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

ลำดับที่ ๗ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสภาวัฒนธรรมตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 วัฒนธรรม โดยทั่วไปหมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้กิจกรรม
นั้นเด่นชัดและมีความสำคัญ วิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ด้วยการ
เรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย และ ความ
เหมาะสม แต่ถ้าเป็นในวิชาหน้าที่พลเมืองจะแปลว่าสิ่งที่มนุษย์ เปลี่ยนแปลงเพ่ือความเจริญงอกงาม และสืบต่อ
กันมา 

วัฒนธรรมส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและ
ภาพยนตร์ แม้บางครั้งอาจมีผู้กล่าวว่าวัฒนธรรมคือเรื่องที่ว่าด้วยการบริโภคและสินค้าบริโภค เช่น วัฒนธรรม
ระดับสูง วัฒนธรรมระดับต่ำ วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน หรือวัฒนธรรมนิยม เป็นต้น แต่นักมานุษยวิทยาโดยทั่วไปมัก
กล่าวถึงวัฒนธรรมว่า มิได้เป็นเพียงสินค้าบริโภค แต่หมายรวมถึงกระบวนการในการผลิตสินค้าและการให้
ความหมายแก่สินค้านั้น ๆ ด้วย ทั้งยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและแนวการปฏิบัติที่ทำให้วัตถุและ
กระบวนการผลิตหลอมรวมอยู่ด้วยกัน ในสายตาของนักมานุษยวิทยาจึงรวมไปถงึเทคโนโลยี ศิลปะ  
วิทยาศาสตร์รวมทั้งระบบศีลธรรม 

วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ อาจได้รับอิทธิพลจากการติดต่อกับภูมิภาคอ่ืน เช่น การเป็นอาณานิคม 
การค้าขาย การย้ายถิ่นฐาน การสื่อสารมวลชนและศาสนา อีกทั้งระบบความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนามี
บทบาทในวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมาโดยตลอด 

 สภาวัฒนธรรมตำบลเกษตรวิสัยร่วมกับเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาสภา
วัฒนธรรมตำบลเกษตรวิสัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างถูกต้อง เพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมได้นำความรู้ด้านวัฒนธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความ รู้ด้าน
วัฒนธรรมถ่ายทอดและเผยแผ่แก่คนในชุมชนต่อไป    

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ด้านวัฒนธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ด้านวัฒนธรรมถ่ายทอดและเผยแผ่แก่คนในชุมชน 

๔. เป้าหมาย 
ผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๕ คน  

 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๒๐ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดรูปแบบการจัดโครงการ 
 ๒. จัดทำโครงการและขออนุมัติดำเนินโครงการ 
 ๓. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์ ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ  

๔. ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ๕. ประเมินผลการดำเนินโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างถูกต้อง สามารถนำไป

ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบ
ประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 
 ๑.   ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างถูกต้อง 
 ๒.   ผู้เข้าอบรมนำเอาวัฒนธรรมไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ๓.   ผู้เข้าอบรมนำความรู้ด้านวัฒนธรรมไปเผยแผ่ให้แก่คนในชุมชน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๒๑ 

 



ลำดับที่ ๘ 
 

1. ชือ่โครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่ การพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนด 
กลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต 
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้าง
จิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้
ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคคลลำดับที่ดีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก 
 4) เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จำนวน ๑๐๐ คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดหาข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
 2) จัดทำสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่กำหนดไว้ 
 3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตพ้ืนที ่
 4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ  
 5) ประเมินติดตามผลการดำเนินการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๒๒ 



6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีความรู้ความเข้าใจและมีความ
ตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ (สำรวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๒๓ 

 
 



1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 

ลำดับที่ ๙ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างเด็กดีมีค่านิยม “โตไปไม่โกง”   
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การดำเนนิงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเสริมสร้าง
เด็กดีมีค่านิยม “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่
ทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด  

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 3) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กในโรงเรียนเทศบาล ๑ เกษตรวิสัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๐๐ คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จดัทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3) ดำเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน ๖,๐๐๐ .- บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ เกษตรวิสัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กในโรงเรียนเทศบาล ๑ เกษตรวิสัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการฝึกอบรมโดยการ
เสริมสร้างค่านิยม “โตไปไม่โกง” จำนวน ๑ ครั้ง 
 2) เด็กเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/
แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้
แบบประเมินติดตามผล) 
 2) เด็กมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับที่ 1๐ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๖๕ บัญญัติไว้ว่า “รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล”  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาทีพ่ระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๔๐ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง
ยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้อง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
สำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถสุังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ ๑.ความพอประมาณ หมายถึง 
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่
อยู่ในระดับพอประมาณ ๒.ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำ
นั้นๆ อย่างรอบคอบ ๓.ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 
ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเงื่อนไขของ
การตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้ ๑.เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย 
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ  ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้อง
เสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้
สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  จึงได้จัดโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัย ประจำปี ๒๕๖๖ ( กิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ) ขึ้น เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักรู้และมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C


3. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน  

๒) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๓) เพ่ือให้เดก็และเยาวชนตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จำนวน ๕๕ คน  

5. วิธีดำเนินงาน 
๑) ประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดรูปแบบการจัดโครงการ 
๒) จัดทำโครงการและขออนุมัติดำเนินโครงการ 
 ๒.๑) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์ ประสานงานวิทยากร จัดเตรียมสถานที่  

๒.๒) ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด คือ  กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ศูนย์
การเรียนรู้ “กสิกรรมสระหงษ์” กำนันวิไล หงษ์ทะนี บ้านหนองสระหงส์ ต.กำแพง ดังนี้ 

๑. เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ  
๒. เรียนรู้การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 
๓. เรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ 
๔. เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 
๕. เรียนรู้การปลูกไผ่กิมซุง 
๖. เรียนรู้การปลูกอินทผลัมสวนหงส์ 
๗. เรียนรู้การเลี้ยงโคสายพันธ์อเมริกันบราห์มันเลือด ๑๐๐ และโคลูกผสม 

  ๒.๓) ประเมินผลการดำเนินโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา 

9. ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
 ผลลัพธ์(Outcome) 
 ๑) สภาเด็กและเยาวนเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งพร้อม
สำหรับการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน 

๒) สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
 ๓) สภาเด็กและเยาวชนมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ผลกระทบ(Impact) 
 ๑) หน่วยงานในพื้นที่และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 ๒) หน่วยงานในพื้นท่ีและชุมชน ทราบถึงบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย   

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๒๗ 



 



 
 

 
 
 
 
 
 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

ลำดับที่ 1๑ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถว้น และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเปน็ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือดำเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ    
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๒๘ 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 



 5) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้ าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีกำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟงัคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจา้หน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ  
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 9) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสำรวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๒๙ 

 



2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ลำดับที่ ๑๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยได้ จึงจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการกำกับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้   
เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ 
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคบัที่กำหนด  

3) เพ่ือกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  
2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้
เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น 
ดังนี้  
  2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
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2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน  รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัยให้ผู้บริหารทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  สำนักปลัดเทศบาล 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
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2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้   
 3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนด  

4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณใ์นการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 

ลำดับที่ ๑๓ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน

การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย สู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัย  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด 
 5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
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 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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 2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

ลำดับที่ ๑๔ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที ่(21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้ านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่  การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบล

เกษตรวิสัย มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

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 ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๓๕ 



7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ดำเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๓๖ 



ลำดับที่ ๑๕ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ให้ความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดต้ังคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัยให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้อง
มีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ
กำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ   
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๓๗ 



9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๓๘ 



ลำดับที่ ๑๖ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานครูเทศบาล โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานครูเทศบาล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานครูเทศบาล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล เสนอมา  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผดิชอบ  
 ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๓๙ 

 



9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
(สำรวจโดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๔๐ 

 



ลำดับที่ ๑๗ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมทัง้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  
ได้กำหนดการดำเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการดำเนินการที่
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัย และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับ 
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๔๑ 

 



ลำดับที่ ๑๘ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพยส์ินของหน่วยงาน 
 2) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) บุคลากรของหน่วยงาน 
 2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย
และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ  
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 
 4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
 5) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๔๒ 



8. ผู้รับผดิชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย 
อย่างน้อย จำนวน 1 ฉบบั 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๔๓ 



ลำดับที่ ๑๙ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย  

2. หลกัการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้
การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย 
 3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการ 
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๔๔ 



  3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง 
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน

ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 

9. ผลผลติ/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไมเ่ป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๔๕ 



2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  

 
ลำดับที ่๒๐ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักร วมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบคุคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ  
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้ าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรร
มาภิบาล” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 3) ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่ นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
  - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๔๖ 



  - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว เป็นต้น โดยกำหนดจัดทำเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
  - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง 
  - ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
  - ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
 4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและ
อนุมัต ิ
 5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๔๗ 

 



ลำดับที่ ๒๑ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัด ให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัยกับปลัดเทศบาลตำบลเกษตร
วิสัย และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัยกับปลัดเทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัย และปลัดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

 
แผนปฏบิัตกิารป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๔๘ 

 



 2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กำหนด 
 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๔๙ 



ลำดับที่ ๒๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหนา้ที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ 
สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทำขึ้น
สำหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด  
กับใคร 

3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายของหน่วยงาน 
4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกข้ันตอน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัย 
 3) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด สำหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เพ่ือให้
บุคลากรเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ เช่น 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๕๐ 



8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ในเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพือ่ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๕๑ 

 



2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 

ลำดับที่ ๒๓ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๕๒ 

 



5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
 2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผดิชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๕๓ 

 



ลำดับที่ ๒๔ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้าน
การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้
รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ดำเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 2) เพ่ิมการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  
 3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได ้  

 4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบท้าย
คำสั่ง  
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 6) กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอำนาจให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

 7) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัต ิ
 8) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคำสั่งมอบหมายงาน,มอบอำนาจ,รักษาราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 

ลำดับที่ ๒๕ 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย และร่วมดำเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคดิเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

5. วิธีดำเนินการ 
         1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานของเทศบาล ในจำนวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหาร
โครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 



      - การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุง
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4) หน่วยงานที่เกีย่วข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาเทศบาล เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาเทศบาลตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2570   

7. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท 

8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  
 2) เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
เพ่ิมขึ้น 
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ลำดับที่ ๒๖ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน เป็นกระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่การวางแผนพัฒนาจังหวัด  
โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมตัวกันนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในหมู่บ้าน / 
ชุมชน มากำหนดเป็นกิจกรรม จัดทำแผนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นรากฐานขงการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน และท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิน่ด้วยข้อมูลจากแผนชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๕ กำหนดหน้าที่ของคณะพัฒนาท้องถิ่นในการร่วม
จัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาไว้
ดังนี้ 

“ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของ
ชุมชนที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่”  

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสภาพความเป็นเมืองกึ่งชนบท ที่มีความซับซ้อน
ของวิถีการดำรงชีวิตและสภาพปัญหา ความต้องการของคนใจชุมชน จึงจำเป็นต้องนำแผนชุมชนมาใช้เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับมีหน้าที่ในการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้านโดยให้ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดทำแผนให้ครบทุกหมู่บ้าน /ชุมชน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำโครงการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
   ๒) เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล มีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีกระบวนการที่แน่นอน 

๔)  เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๕) เพ่ือให้เกิดการประสานการดำเนินงานและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 
๖) เป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๗) เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๕๘ 

 



4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

5. วิธีดำเนินการ 
๑) เตรียมโครงการและเอกสารประกอบการประชุม 
๒) ประสานส่วนราชการ และชุมชนในการจัดเตรียมโครงการ 
๓) ทำหนังสือเชิญประชุมส่วนราชการ ชุมชน เป้าหมาย 
๔) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับโครงการให้ชุมชนได้รับทราบ 
๕) จัดประชุมประชาคมเพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน 
๖) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2570   

7. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท 

8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง 
และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  
 2) เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการในการขับเคลื่อนแผนชุมชน 
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๕๙ 

 



3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับที่ ๒๗ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3) จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
 4) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าสำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๖๐ 

 



2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อย แล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยทราบ เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

4) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มอบหมาย 
 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
 9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
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3.2 การรบัฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

ลำดับที่ ๒๘ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ 
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทำ
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
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  3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทัว่ไป 
  - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบล 
เกษตรวิสัย 

- กำกับติดตามให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ 
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถตดิตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดทำคูมื่อหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสด งรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จดัทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศนูย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
และกระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
กำหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
ไมต่่ำกว่าร้อยละ 80 
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 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้าน

การทุจริต 
ลำดับที่ ๒๙ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวัน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกฎหมายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตอการดำเนินชีวิตของประชาชน เพราะการใชชีวิตประจำวัน
ของประชาชน ยอมตองดำเนินอยู่ในกรอบแหงกฎหมายที่เป็นบรรทัดฐานอันเดียวกัน เรื่องของบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้น  เป็นเรื่องที่ตองทำความเขาใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เนื่องจากกฎหมายก็ยอมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่ปจจุบันมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย อันเป็นสาเหตุให้เกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบเนื่องจากความไม่รู้กฎหมาย เมือ่เกิด
กรณีมีปญหาหรือข้อพิพาทขึ้น  ก็ไม่สามารถที่จะแกไขปญหา หรือเขาใจประเด็นปญหาได้อย่างถองแท้ และ
ปล่อยเวลาให้ลวงเลยไปเนิ่นนานจนเกิดปญหาเรื้อรังยากแก่การแกไข จนตองพ่ึงพาการใหบริการด้านกฎหมาย
กับเอกชน ซึ่งตองเสียคาใชจ่ายเป็นจำนวนมาก ถาหากได้รับการแกไขปญหาหรือรับทราบขอมูลในการปฏิบัติที่
ถูกตองกอน ปญหาก็จะไม่เรื้อรังกลายเป็นเรื่องใหญ ่

ดังนั้น งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงไดจ้ัดทำ โครงการอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวันขึน้ เพ่ือใหคำปรึกษาดา้นกฎหมายในเบื้องตน เชน  
รับปรึกษาปญหาขอกฎหมาย นิติกรรมสัญญา มรดก คดีความและรองเรียน รองทุกขใหแกประชาชนที่
ประสบปญหาด้านกฎหมาย หรือตองการความรูความเขาใจ เพ่ือใหประชาชนได้รับความรูความเขาใจในด้าน
กฎหมายต่าง ๆ เพ่ือไปเป็นแนวทางหรือ นําไปใชในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตอไป ตลอดจนเป็นหน่วยการรับ
เรื่องราวรองทุกขของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน 

๓.๒ เพ่ือใหประชาชนได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องตน และดา้นการฟองรองเป็นคดีความ  
โดยไม่ตองเสียคาใชจา่ย 
..........  ๓.๓ เพ่ือใหได้รับทราบปญหาด้านกฎหมายต่าง ๆ ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  
และรวบรวมเป็นขอมูลในการดำเนินการใหความรูหรือความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตอไป 

๓.๔ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธงานด้านกฎหมายใหประชาชนได้รับรูและเขาใจ 
 ๓.๕ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 ๓.๖ เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ให้ภาคประชาชน เฝ้าระวังการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จำนวน ๑๐๐ คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
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 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
 7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑) มีการจัดอบรมให้ความรู้กับปะชาชน จำนวน 1 ครั้ง 
๒) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวันเบื้องต้น และได้รับคำปรึกษาด้าน 

กฎหมายในเบื้องตน และด้านการฟองรองเป็นคดีความโดยไม่ตองเสียคาใชจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจ
โดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 

๓) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 ผลลัพธ์ 
๑) เทศบาลไดร้ับทราบปญหาด้านกฎหมายต่าง ๆ ของประชาชนในเขตเทศบาลและรวบรวม 

เป็นขอมูลในการดำเนินการใหความรูหรือความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตอไป 
๒) ประชาชนได้รับรู้ รับทราบและเข้าถึงงานด้านกฎหมายของเทศบาล 
๓) ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

 ๔) ประชาชนได้ทราบถึงกฎหมายที่เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น 
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3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

ลำดับที่ ๓๐ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตำบล 
 เกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต  
จึงได้จัดทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
ทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน   

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 
 2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
 2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต  

3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ 
หรือช่องทางอ่ืน ๆ  
  5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
  6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ       

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จำนวน ระบุจำนวนประชาชนที่เป็นเครือข่าย  
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 
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3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

ลำดับที่ ๓๑ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบรูณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงได้จัดทำกิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
5. วิธีดำเนินงาน 
 1) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 2) กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ผลลัพธ์ 
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
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4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

 

ลำดับที่ ๓๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กำหนดใหหน่วยงานของรัฐ
จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามพระราชบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จึงได้กำหนด
หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

ซึ่งการตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยัง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์
 2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสำเร็จของงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส่วนราชการในเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จำนวน ๑ สำนัก ๔ กอง ประกอบด้วย สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จดัทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปดิเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

ลำดับที่ ๓๓ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดก ารด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส่วนราชการในเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จำนวน ๑ สำนัก ๔ กอง ประกอบด้วย สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๗๓ 



5. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

ที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 

1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ลดลงร้อยละ 5 
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

ลำดับที่ ๓๔ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการประเมิน ITA 
ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง  
ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่น จึงกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยขึ้น เพ่ือเป็น
การป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึน้ในหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภายในของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยทุกหน่วยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
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 5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผดิชอบ  
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการ 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 

2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที ่
อาจกอ่ให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยลดลง 
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
 

ลำดับที่ ๓๕ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ 
 สมาชิกสภา เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ให้มีความพร้อมใน 
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการ/แผนงาน  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 3) หน่วยงานจัดอบรมเองหรือจัดส่งสมาชิกสภาเทศบาล เข้ารับการอบรมกับส่วนราชการ หน่วยงาน
อ่ืน ที่จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
 

 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)           ๗๗ 



 4) อบรมให้ความรู้ตามกำหนดการ 
 5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม  
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย บริหารราชการของหน่วยงานมีความโปร่งใส
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

ลำดับที่ ๓๖ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการทำงานแบบมสี่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ของฝ่ายบริหาร 
 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 2) หน่วยงานจัดอบรมเองหรือจัดส่งสมาชิกสภาเทศบาล เข้ารับการอบรมกับส่วนราชการ หน่วยงาน
อ่ืน เกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐.- บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) หน่วยงานจัดอบรมเองหรือจัดส่งสมาชิกสภาเทศบาล เข้ารับการอบรมกับส่วนราชการ หน่วยงาน
อ่ืน เกี่ยวกับความรู้ที่เกีย่วข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ลำดับที่ ๓๗ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึน้ทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีนโยบายนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย และประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

5. วธิีดำเนินการ 
 1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยที่ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ย วกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 5) กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 
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 6) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 11) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะทีป่ระชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  
สำหรับผู้ร้องเรียน 

 

ลำดับที่ ๓๘ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล 
 ตำบลเกษตรวิสัย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีนโยบายนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับการทุจริตของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ
ผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)และ
จัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหาร เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ทราบ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรบั 
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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