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ค าน า 
 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมื อง การปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่าง
ทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย 
ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ 
เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต ๔ ปี พ.ศ. 2๕๖๑ – ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ   เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็น
การถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
 
 

ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

          หน้า 
ส่วนที่ 1  บทน า 
 องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร   1 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 2 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน      4 
 เปูาหมาย        5 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน      5 
 
ส่วนที ่2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 4 ปี 6 
 (พ.ศ.2561-2564) แยกตามมิติ 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ  12 
 

 

 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น   ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใ ช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า
ให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่

บทน า 



เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็น ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – 
IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 
100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 
คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็น
ประเทศที่มีปัญหาการคอรัปชั่นอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความ
พยายามในการปราบปรามการปูองกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) 
พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริต
ในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยก
ย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 



ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การ
ท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception  Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
พระ   จึงได้จัดแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต
ประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการปูองกันการ
ทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของ
สังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                พ.ศ. ๒๕๔๖   

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการ
เรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-
ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลัก



คุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบ
ได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัดกาฬสินธุ์ใสสะอาด  

วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ” เป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีชุมชน เข็มแข็ง ร่วม
แรงร่วมมือจากทุกภาค มีใจรักการกีฬา ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีการศึกษา รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ผู้น า
แหล่งอาหาร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต 
ดังนี้ 

“ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ มุ่งม่ันพัฒนา 
เพื่อท้องถิ่นก้าวหน้า ปากท้องพร้อมปลอดภัย” 

พันธกิจ 
1. การส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว สู่ระบบการท่องเที่ยว

เพ่ือเชื่อมต่อกลุ่มจังหวัดและสู่ความเป็นสากล 
2. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. การขยายช่วงโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ 
4. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  



   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้าน การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 



 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (ภาพรวม) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



 
มิต ิ ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่น 
และฝาุย
ประจ าของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคคล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ บุคลากร ผู้น าชุมชน 
อสม.และประชาชน 
1.1.1 (2) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
1.1.2 (2) มาตรการ”เสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดท าคู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

350,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

350,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

350,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

350,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิน่ 

1 . 2 . 2  ( 1 )  คุ้ ม ค ร อ ง  ดู แ ล
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
1.2.3 (1) ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 

100,000 
 
 

40,000 

100,000 
 
 

40,000 

100,000 
 
 

40,000 
 

100,000 
 
 

40,000 
 

 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แ ก่ เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงศูนย์ เยาวชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
1.3.3 (1) สานพลังสู่การพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

80,000 
 

20,000 

80,000 
 

20,000 

80,000 
 

20,000 
 

80,000 
 

20,000 
 

 

มิติท่ี 1 รวม 3 มาตรการ 1 กิจกรรม 
3 โครงการ 

590,000 590,000 590,000 590,000  

 
 
 



 
มิต ิ ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

(1) กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 

 2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 

2.2.1 (1) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการ
เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ต า ม ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 2 .2 .2  (3 )  ป ระชาสั มพัน ธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการ
ให้บริการ 
2.2.3 (1) การศึกษา วิจัย
ประเมินผลเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 

- 
 
 
- 
 

 
- 
 

5,000 
 
 

10,000 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

5,000 
 
 

10,000 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

5,000 
 
 

10,000 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

5,000 
 
 

10,000 
 
 
 

 

 2.3 มาตรการ
ก า ร ใ ช้ ดุ ล ย
พิ นิ จ แ ล ะ ใ ช้
อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
ห ลั ก ก า ร
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการ การมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เ พ่ือลดขั้ นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
ห น่ ว ย ง า น /
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ 
การประพฤติ
ปฏิ บั ติ ตน ให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงานที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

- - - -  

 



มิต ิ ภารกจิตาม
มิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รั บ แ จ้ ง ห รื อ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน” 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

มิติท่ี 2 รวม 7 มาตรการ 4 กิจกรรม 
1 โครงการ 

15,000 15,000 15,000 15,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน  

3.1.1 (1) โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร การจดัซื้อจัดจ้าง
ของ อปท. และศูนย์ประสาน
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ.เดิมบางนางบวช จ.
สุพรรณบุร ี
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญัและ
หลากหลาย 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
เขาพระ 
 

15,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

15,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 

15,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

15,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการการส่งเสริม
และสนับสนุนการจั ดท าแผน
ชุมชน 
3.2.2 (1) ด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระ 
3.2.3 (1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 

 

 3.3 การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) โครงการประชาคม
หมู่บ้าน และประชาคมต าบลเพื่อ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.3.2  (1 )  มาตรการแต่ งตั้ ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 (1) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

60,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

60,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

60,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

60,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

มิติท่ี 3 รวม 6 มาตรการ  2 กิจกรรม  
3 โครงการ 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

 

 
 



 
มิต ิ ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 (1) มาตรการ “การจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน” 
4.1 .2  (1 )  กิ จกรรมติ ดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่มา
รถด าเนินการ
ได ้

4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
4.3 .2 (1 )  กิ จกรรมส่ ง เสริ ม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 
 

- - - -  

 
 
  
 
 
 
 

 
 



 
มิต ิ ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 4.4 เสรมิพลัง
การด าเนินการ
เผ้าระวังการ
ทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมการตดิปูาย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

มิติท่ี 4 รวม 1 มาตรการ  4 กิจกรรม  
1 โครงการ 

0 0 0 0  

 
 
  
 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3 



 
 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี 
๒.  หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
จากหน่วยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝุายต่างๆ ทั้งฝุาย
การเมือง และฝุายบริหารงาน เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ 
ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ เช่น การเกิดกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เป็นต้นดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานของ อบต.เขาพระ 
ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความ
รู้อยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล  
เขาพระ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจน
เทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ที่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของงาน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเพ่ิมความรู้ประสบการณ์ และแนวความคิดในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เหมาะสมทันเหตุการณ ์สะดวก รวดเร็ว ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

3.2 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการ
ให้การเสียสละและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างกลุ่มอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ให้
ชุมชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



๔.  เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ   ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จ านวน 45 คน 
๕.  วิธีการด าเนินงาน 

๑. จัดท าโครงการเพื่อท าการอนุมัติงบประมาณ 
๒. จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าศึกษาดูงานและ

ประสานงานในการด าเนินการจัดท าโครงการ เช่น วิทยากรผู้บรรยาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง อาหารรับรองผู้ร่วม
อบรม สถานที่ศึกษาดูงาน เป็นต้น 

๓. ด าเนินการอบรมสัมมนาตามโครงการและเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
๔. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

6.  กิจกรรม 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรและพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมภายในองค์กร 
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการสร้างกลุ่มอาชีพ เพ่ือเสริมรายได ้
4. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
6. กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8.  งบประมาณ 
 ในการด าเนินการ 350,000 บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.  พนักงานของ อบต.เขาพระ มีความรู้ ประสบการณ์ และ
แนวความคิดในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 

10.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานของ อบต.เขาพระมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานอย่า งมีประสิทธิภาพตามหลัก
ปรัชญาความพอเพียง 

10.3 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต. พนักงานของอบต.เขาพระ เข้าใจทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางการสร้างกลุ่มอาชีพ เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การ ปฏิบัติงานจะต้องมคีวามสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ



แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอรัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องน า
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้ กลไก
การน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย 
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
ได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น 
การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์
แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  จึงจัดท า 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   
6. วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  



  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน   

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
พระ” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาพระ พ.ศ.2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านายความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการ
เรี่ยไร และกรณีให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว11 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2547 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความชื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยืดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3  เพื่อให้เกิดรูปแบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 



 3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติที่ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 -2560) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมติติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทันเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Percrptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ.2564 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 3 เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปลูกจิตส านึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่าง ๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

2. หลักการและเหตุ 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึกถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนร่วม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์ 
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยก าหนดหน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันและผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลเขา
พระ เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 



6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  -  2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน

และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Lnterest) ส านักงานคณะกรรมการ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ.2561-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตาม
คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนใน
การร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอรัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 



 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชือ่โครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาไม้ที่
ผิดกฎหมายได้ เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของ ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง เพ่ือ
ประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง 
ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร 
“พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  จ านวน 
7 หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ 
เป็นต้น  

4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระ  จ านวน 7 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ 
ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและ



เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็น
ต้น  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  และแหล่งน้ าคูคลอง ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   
6. วิธีการด าเนินงาน  

6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ (กลุ่ม
รวมทุก ชุมชน)  

6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่ม
ย่อยแต่ละ ชุมชน)  

6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)  
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ําคูคลอง ท า

ความสะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล          เขา
พระ   

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
พระ   
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

จ านวน ๑0๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจ าปี 2561 
2. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย  มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องจากส่วนหนึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแผ่แนวความคิดเรื่องการด ารงชีวิตจากทางสื่อมวลชนตะวันตกรวมทั้งการถูกบีบรัด
ทางสังคมในแต่ละบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลกระทบต่อแม่บ้านและสตรี  เนื่องจากแม่บ้านและสตรียัง
ขาดประสบการณ์ในการด ารงชีวิตที่จะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  วัตถุ  วัฒนธรรม  และค่านิยม
ต่างๆ ซึ่งอาจจะแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมการเลียนแบบ  การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมต่อสังคมส่วนรวม  
ดังนั้นเพื่อที่จะช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้  แม่บ้านและสตรีจึงควรที่จะได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในเชิงบวก  เพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและสร้างภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การคุ้มครอง
ดูแลพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของแม่บ้านและสตรีและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม  จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  ประจ าปี  2561  โดยการเสริมสร้างทักษะด้าน
อาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งที่แม้จะมีกิจกรรมเสริมที่
เป็นประโยชน์  งานพัฒนาชุมชน  สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการท าอาชีพเสริม  เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  มีคุณค่า  สร้างความรักความสามัคคี  ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  โดยส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ให้กับประชาชนต าบลเขาพระ  จ านวน  2  อาชีพ  ดังนี้ 

1. อาชีพแกะสลักหน่อไม้ไผ่ตง  
2. การท าเห็ดโคนในน้ าเกลือ 

3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกลุมสตรีไดผลิตภัณฑใหม ๆ 
  2. เพ่ือสร้างงาน สรางอาชีพ สรางรายได ให้แกป่ระชาชนและกลุม 
  3. เพ่ือสนับสนุนใหชุมชนเกิดความเขมแข็งพ่ึงตนเองได 
  4. เพ่ือขยายโอกาสในการประกอบอาชีพแกหมบูาน และต าบล 
  5. เพ่ือเปนแหลงเผยแพร อบรม และพัฒนาประสบการณในการประกอบอาชีพ และเปดโอกาสใหทุก  
      ชุมชนสามารถเรียนรู 
4. กลุมเปาหมาย 

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจชุมชน  และประชาชนที่สนใจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาพระ    จ านวน   ๕0 คน  จาก 7 หมู่บ้าน  
5. วิธีด าเนินการ 
  1. เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
  2. ประชุมเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกเพ่ือเตรียมความพรอม 
 3. จัดการอบรมความรูในการผลิตสินค้า 
   - ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเดิมบางนางบวช รับผิดชอบ ดังนี้ 



   - บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าบรรจุภัณฑ์ และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
   - การศึกษาและจัดหาตลาดให้กับสินค้าของชุมชน 
   - องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการท ากิจกรรมกลุม 
   - จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม 
  4. ด าเนินการวางแผนการตลาด และการจ าหน่ายสินคา 
  5. ติดตาม / ประเมินผล 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  จ านวน  7  หมู่บ้าน 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน  

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

งบด าเนินการ  40,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
  2. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเดิมบางนางบวช 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีการพัฒนารูปแบบสินคาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
  2. เกิดการสร้างงานในทองถิ่น ท าใหชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
  3. ชุมชนเขมแข็งขึ้น ราษฎรไดเรียนรู้การรวมกลุม การท างานชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ 
      เรียนรวูิธีการบริหารของชุมชน 
  4. ขยายโอกาสในการสรางงาน สรางอาชีพ ให้แกประชาชนในชนบท 
  5. ท าใหประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ท าให้เศรษฐกิจของประชาชนในพื้นท่ีดีขึ้น 
  6. ท าใหพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยมีสินคาคุณภาพดี เปนชื่อเสียงของพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายสร้างเยาวชน  เยาวชนสร้างชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐบาลให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและ
เยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญควรได้น าบุคคลเหล่านี้มาพัฒนาให้ เป็น
ระบบโดยให้ความรู้เพ่ิมเติมด้านการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงเจตคติ  คุณลักษณะการพ่ึงตนเอง ความภูมิใจ ใน
ตนเอง  และสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้สึกที่ดีต่อกลุ่มและสังคมในการท างาน  รวมทั้งการได้เรียนรู้
ในด้านต่าง ๆ เช่น คุณธรรม จริยธรรม การนันทนาการ การอาชีพ การกีฬา  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่น าสมัยต่าง ๆ รวมถึงปัญหาสังคมหลายๆ อย่างที่ ทั่วโลกก าลัง
ประสบอยู่ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเยาวชนของชาติอันเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ ต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชน  ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ สู งอายุ และผู ้พ ิก าร  ได้ เล็ ง เห็นถึ งความส าคัญของเด็กและเยาวชน                        
ในเขตพ้ืนที่  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม  กิจกรรม “ค่ายสร้างเยาวชน เยาวชนสร้างชาติ” ประจ าปีงบประมาณ 
2561  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความสามัคคี  สร้างจิตส านึกปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
สร้างทัศนคติให้เด็กและเยาวชนตระหนักและทราบถึงปัญหาของสังคม เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้มีการพัฒนาตนเอง และเป็นพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศชาติเราต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ความคุ้มครองสิทธิเด็กฯ 
พ.ร.บ.ความรุนแรง และแนวทางแก้ไขปูองกันการถูกล่อลวง 

2.2  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ด้านคุณธรรรมจริยธรรม และ

ความซื่อสัตย์สุจริต 
2.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  

4.  กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขาพระ    
5.  วิธีด าเนินการ 

5.1  ประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขาพระ 

5.2  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 

5.3  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.4  เชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ 



5.5  ด าเนินการอบรมเยาวชนฯ ตามโครงการที่ก าหนด 

5.6  สรุปประเมินผลการจัดงานและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

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

8.  งบประมาณ  
งบด าเนินการ  80,000 บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ความคุ้มครองสิทธิเด็กฯ พ.ร.บ.

ความรุนแรง และแนวทางแก้ไขปูองกันการถูกล่อลวง 
10.2  เด็กและเยาวชนได้ร ับการปลูกส านึกให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมพร้อมทั ้ง              

มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูปลูกปุาชายเลน 
10.3  เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
10.4  เด็กและเยาวชนได้มีจิตส านึกและตระหนักถึงความภาคภูมิใจ เชิดชูสถาบันชาติ  ศาสนา

พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในมีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : สานพลัง สู่การพัฒนาเด็ก 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา 
๒๙ ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและ
สถาบันสังคมอ่ืน จึงถือได้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมที่มีอิทธิพลสูงต่อเด็กในอนาคต เพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมพร้อม
ทั้งรู้จักสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีในการด ารงชีวิต และให้เด็กมีความกล้าแสดงออก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข  เพื่อเป็นกลไกส าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป     

เพ่ือเป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กระดับปฐมวัย  มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย  อีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจ
หน้าที่  ตามมาตร  ๖๗  องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดังต่อไปนี้ (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงได้จัดท าโครงการสานพลัง  สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีจิตส านึกดี และมีจิตสาธารณะ                                                   
๒.๒ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแล นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน                                      
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักความส าคัญของการศึกษา 

4. เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   
5. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  ประชุมครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔.๒  จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๔.๔  ด าเนินการตามกิจกรรมโครงการ 
 ๔.๕  สรุป ประเมิน และรายงานผล 
6. สถานที่ด าเนินการ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

งบด าเนินการ  80,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๘.1  นักเรียนมีความภาคภูมิใจ มีจิตส านึกดี และมีจิตสาธารณะ 
 ๘.2  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแล นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน                                       

๘.3  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2.หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งการเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รบการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐรัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิบัติกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชราชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก่ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน



ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานใน
ท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1  ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนเขาพระ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545  ลงวันที่  24  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาพระ โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
พระ  โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาพระที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาพระเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการการปฏิบัตงิานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  จังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2545 ลงวันที่ 24  เดือนตุลาคม         
พ.ศ.2545 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วยระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

5. พื้นทีด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง 



 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหา
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี  2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ 
 3.5 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.4 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 



 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเองทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ดังนั้นการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนรวมของประชาชนในการจัดซื้อจัด
จ้างและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด
จา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลที่

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซตบ์อร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือระบบกระจาย
เสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระและชุมชนต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 



6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไดแ้กท่างเว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ระบบกระจายเสียงไร้สายหน่วยงานราชการเป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอยา่งโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ :  การศึกษา วิจัยประเมินผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการ 
ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่
ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึ ง
พอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก 
และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน  จ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง

พอใจ  
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 

โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  



จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขต จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ครั้ง 
ต่อปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
  6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด  
  6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
  6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
  6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
  6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ  
  เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จ้างส ารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ ๑0,๐๐๐ บาท/ปี  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์  
   – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

   - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้
มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือ
การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเขาพระและต าบลวังศรีราช 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 



5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและ พิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบั ติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4. ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมี
การปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
เองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดเองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ  

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ปลัดเองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  



การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์ 
2. หลักการและเหตุผล  

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท า
ให้การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน
สังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่
คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา
สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข   
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พนักงานที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
  3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พนักงานทีใ่ห้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ  
  3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พนักงานที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
6. วิธีด าเนินการ  

จัดให้มีการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปีทุกปี และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงาน ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ พนักงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
 



2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1 ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จ าน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ตัวชีวัดในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)  



8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
  
 



 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระจึงได้จัดมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 



           2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1 ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 การก าหนดผู้รับชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาพระตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1 ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. และศูนย์ประสานองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระให้บริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส านัก
ปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้
สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. และศูนย์ประสานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. และศูนย์ประสานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 



 6.4 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบด าเนินการ 15,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. และศูนย์ประสานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 

 



 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้ 
1 ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า10 ประเภทข้ึนไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
 -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 -  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 -  แผนการด าเนินงาน 
 -  แผนอัตราก าลัง 
 -  แผนการจัดหาพัสดุ 
 -  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 -  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 -  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 -  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 -  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 



 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 



 3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1 ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
พระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7  และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาพระได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
 -  บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ตามชุมชน/หมู่บ้าน 
 -  ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 
 -  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
 -  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางเว็บไซต ์
 -  ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด /เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน



3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 

1 ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ



กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1 ชื่อโครงการ : ด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาพระ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 6.2 ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 035-515497  



 6.3 ทางเว็บไซด ์
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1 ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

 



 

 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ ๓ 
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๗๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 หมวด ๓ การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๑๗, และข้อ ๑๘ และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาที่
ยั่งยืน ให้ได้รับทราบข่าวสาร มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็นและน าข้อมูลจากการท าเวทีประชาคมดังกล่าวมา
จัดท าแผนพัฒนา 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาพระ จึงได้จัดท า โครงการประชาคมต าบลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขึ้นเพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล ซึ ่งถือเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ ่งท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบรรลุ
จุดมุ่งหมาย สามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และท าให้กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 

๓.2 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน 
๓.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา และมีส่วนร่วม

ทางการเมือง 
๓.4 เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพ้ืนฐาน และ

บริการอ่ืนๆ 
๔. เป้าหมาย 



 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน, ท้องถิ่นอ าเภอ, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล, ผู้อ านวยการโรงเรียน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.), อาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อ.ป.พ.ร.),  ผู้แทนกลุ่มต่างๆ และประชาชนทั่วไป  
๕. วิธีด าเนินการ 

๑. เสนอโครงการเพ่ือให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
๒. จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือวางแผนการให้บริการ  
๓. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยใช้เสียงตามสาย ส่งหนังสือแจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่  
๔. ออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชนตามก าหนดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๔.๑ จัดเวทีประชาคมต าบลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
 ๔.๒ รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสาธารณูปการต่างๆ และตอบปัญหาของ
ประชาชน  
 ๔.๓ สรุปชี้แจงและแถลงนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

๗. สถานที่ด าเนินการ 
 พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
๘. งบประมาณด าเนินการ 

งบด าเนินการ 60,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ
อ าเภอเดิมบางนางบวช พัฒนาการอ าเภอเดิมบางนางบวช โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. การจัดท าแผนพัฒนา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.๒๕59 

2. ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ จัดท าแผนพัฒนา  

3. ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 
4. ประชาชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1 ชื่อโครงการ : มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาพระอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่  

5. วิธีด าเนินการ 
 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระในหลายๆ ส่วน 
เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 

 

 

 



3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  
 3.1 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 3.2 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3.3 การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาพระ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 



8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยงานรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ่งปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  จึง
ได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3.3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 6. วิธีด าเนินการ 
 6.1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

6.4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

6.5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 



4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามี
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
5. วิธีด าเนินการ 



 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 



4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่มา
รถด าเนินการได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรัปชั่น มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหาร และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหาราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาถึงส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เกิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553  มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้ แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องรับผิดหากเกิดความเสียหาย
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 



4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัด จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตร 100  แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จ านวน   4  คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาพระ  จ านวน  13  คน  รวม  17  คน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระเข้ารับการอบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100  แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

 

 

 

 



4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
2. หลักการและเหตุผล  

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต   นายกเทศมนตรีต าบลหนองสรวง จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของ เทศบาล
เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
   3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
   3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
4. เป้าหมาย ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จ านวน 17 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
6. วิธีการด าเนินงาน  
   6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
   6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้ งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภา เทศบาลต าบล                
หนองสรวง  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 



4.4 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลกัการและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์  
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  กรุงเทพมหานคร                                     เมืองพัทยา 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                            

            เทศบาล                   
  องค์การบริหารส่วนต าบล     เขาพระ        ขนาด กลาง       . 

๒. สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ 100 หมู่ที่  7    ถนน     - ต าบล เขาพระ   อ าเภอ       เดิมบางนางบวช   
จังหวัด สุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  721020   โทรศัพท์  035-515497  โทรสาร  035-515497   
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              http://www.khaopra.go.th    
๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,094     คน    1,239     ครัวเรือน 

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   25    ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน       12,906,649.13   บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน          8,603,760            บาท 

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 21,509,125.80   บาท 

๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน         32      คน 

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน    27  คน 
 

9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจ านวน 103  คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

10. ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวศิร์พิชชา น้อยสุริวงษ์    
 ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
 โทรศัพท์   035-515497    โทรสาร     035-515497    
 โทรศัพท์มือถือ 087-700-2219  E-mail    -   

ผลการประเมิน 
 

  

 
ส าหรับส านักงาน ป.ป.ช. 

103 
(คะแนนเต็ม) 
  
 

200 
(คะแนนเต็ม) 
 



 
 
ส่วนที่ ๒ ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 โปรดกรอกข้อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 – 4 และใส่เครื่องหมาย ( / ) ในช่องที่
มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระส าคัญ พร้อมทั้งระบุคะแนน 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  รวม 45 คะแนน 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคคล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
บุคลากร ผู้น าชุมชน อสม.และประชาชน 
2. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
() 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย  
() 3) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
() 4) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  
() 5) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด  
() 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและ
บรรยากาศในการท างาน  
() 7) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  
() 8) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ 
ท างานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน  
() 9) มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม และ
ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ  
() 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อ

    1  



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

หน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด  
() 11) การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการ
ด าเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ
สังคมโดยรวม  
() 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน .12   ข้อ    ระดับคะแนน    1  

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

( 2 ข้อ) 
3 

( 1 ข้อ) 
0 

( - ) 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. มาตรการ”เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  
() 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

5   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   2  ข้อ    ระดับคะแนน   5  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(7 ข้อ) 
4 

(5-6 ข้อ) 
3 

(3-4 ข้อ) 
2 

(2 ข้อ) 
1 

(1 ข้อ) 
0 
( - ) 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1.กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.มาตรการ “จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
() 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกัน

   2   



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(7 ข้อ) 
4 

(5-6 ข้อ) 
3 

(3-4 ข้อ) 
2 

(2 ข้อ) 
1 

(1 ข้อ) 
0 
( - ) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
() 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
() 4)มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
() 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
(   ) 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(   ) 7) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 
103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อ
วัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิดความตระหนักในการด ารง
ตนตามกรอบของกฎหมาย   
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   5  ข้อ    ระดับคะแนน 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
       
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )  เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
 

 0 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน....-....โครงการ   ระดับคะแนน 0  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1.คุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
       
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
() 2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

 3  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   1  ข้อ    ระดับคะแนน 3  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1.ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ขับเคลื่อนการด าเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน

5  



ชีวิตประจ าวัน 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   1   โครงการ    ระดับคะแนน 5  

 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. โครงศูนย์เยาวชน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) น าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   ) 2) น าหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
() 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

  3  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   1   ข้อ    ระดับคะแนน 3  
 

 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) น าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   ) 2) น าสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา

    



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้
ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   ) 3) โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   -   ข้อ    ระดับคะแนน  0  

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. สานพลังสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย    
   
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 1 โครงการ    ระดับคะแนน  5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 65 คะแนน 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4 ข้อ) 
4 

(3 ข้อ) 
3 

(2 ข้อ) 
2 

(1 ข้อ) 
0 

 ( - ) 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
() 2) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน 
(   ) 3) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
(   ) 4) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน  

   2  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ..........2..........ข้อ    ระดับคะแนน………2……….. 
 
 ๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(9-10 ข้อ) 
4 

(7-8 ข้อ) 
3 

(5-6 ข้อ) 
2 

(3-4 ข้อ) 
1 

(1-2 ข้อ) 
0 

( - ) 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
                                                                     
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็น
อย่างดี 
()   2) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการ

    1  



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(9-10 ข้อ) 
4 

(7-8 ข้อ) 
3 

(5-6 ข้อ) 
2 

(3-4 ข้อ) 
1 

(1-2 ข้อ) 
0 

( - ) 

บริหารงานที่โปร่งใส 
(   )   3) การได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร 
(   )   4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา
ให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม  
()   5) การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่
เหมาะสม 
()   6) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไป
สถานบันเทิง หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้าหน้าที่ 
() 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค 
หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 
(   ) 8) การเอ้ือประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคน
เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 
(   ) 9) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
มิชอบเพ่ือผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
(   ) 10) การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์
อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   5   ข้อ    ระดับคะแนน      1  

 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(5-6 ข้อ) 

4 
(4 ข้อ) 

3 
(3 ข้อ) 

2 
(2 ข้อ) 

1 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
2. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการ 
       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
()   2) การใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง 

  3    



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5-6 ข้อ) 
4 

(4 ข้อ) 
3 

(3 ข้อ) 
2 

(2 ข้อ) 
1 

(1 ข้อ) 
0 

( - ) 

()   3) การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจ าเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
()   4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
()   5) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และน าผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
()   6) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอ่ืนๆ 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    6   ข้อ    ระดับคะแนน 3  

 

 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(10-12 ข้อ) 

4 
(8-9 ข้อ) 

3 
(6-7 ข้อ) 

2 
(4-5 ข้อ) 

1 
(1-3 ข้อ) 

0 
( - ) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1.การศึกษา วิจัยประเมินผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                                         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
()   2) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
()   3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง 
()   4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
()   5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
()   6) บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการ
ให้บริการ 
()   7) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ 
(   )   8) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
()   9) ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง 
()   10) ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 

    1  



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

()   11) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
()   12) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   11   ข้อ    ระดับคะแนน   1  

 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
        
       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
() 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
() 3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 

  3  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  3   ข้อ    ระดับคะแนน 1  
 

 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ       
         

  3  



ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
() 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการใช้อ านาจหน้าที่โดยชอบธรรม
และถูกกฎหมาย 
() 3) ปฏิบัติหน้าที่โดยด าเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่
ผิดพลาด 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    3    ข้อ    ระดับคะแนน 3  

 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต    
มีคุณธรรม จริยธรรม  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 

5  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     1     โครงการ    ระดับคะแนน  5  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
                                                              
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 

 
 

0 

 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     -    โครงการ    ระดับคะแนน 0  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     -    โครงการ    ระดับคะแนน 0  
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
10 

(3 ข้อ) 
8 

(2 ข้อ) 
6 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”    
        
        
      
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้อง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
()   2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  
()   3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบแทนส าหรับ
ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

  6  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   3    ข้อ ระดับคะแนน 6  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

( 2 ข้อ) 
3 

( 1 ข้อ) 
0 
(-) 



2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”        
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) มีแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
(   )   2) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยก ากับ ดูแล 

 3  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    2     ข้อ    ระดับคะแนน 3  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
        
       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
(   )   2) มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
(   )   3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  3  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    1   ข้อ    ระดับคะแนน 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน     
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5ข้อ) 
4 

(4ข้อ) 
3 

(3ข้อ) 
2 

(2ข้อ) 
1 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. และ
ศูนย์ประสานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ.เดิมบางนางบวช 
จ.สุพรรณบุรี       
  
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
() 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
() 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่  
() 4) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ  
(   ) 5) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการท า
การของหน่วยงาน 

    1  



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5ข้อ) 
4 

(4ข้อ) 
3 

(3ข้อ) 
2 

(2ข้อ) 
1 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  4  ข้อ    ระดับคะแนน  1  
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาการค านวณราคากลาง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
        
                                                 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
() 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ    
() 3) การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน  
() 4) ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน  

   2  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    4   ข้อ    ระดับคะแนน 2  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนเขาพระ     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  

5  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    1    โครงการ    ระดับคะแนน 5  
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน) 
 



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิ
กิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  
        
   
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  1) จัดประชาคม 
() 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
() 3) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 

  3  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    3    ข้อ    ระดับคะแนน 3  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. ด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
        
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน  
() 2) การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน  
() 3) มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถท าได้ง่าย  
() 4) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสม  

   2  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    4    ข้อ    ระดับคะแนน   2  
 
 

 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(10-12ข้อ) 

4 
(8-9ข้อ) 

3 
(6-7ข้อ) 

2 
(4-5ข้อ) 

1 
(1-3ข้อ) 

0 
(-) 



3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม  
() 2) การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตาม
ผลได้ด้วยตนเอง 
() 3) การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบมีประสิทธิภาพ  
() 4) มีมาตรการที่ต้องด าเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน  
(   ) 5) การรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียน  
(   ) 6) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ  
() 7) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
() 8) การก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการ
จัดซื้อ - จัดจ้าง                          
() 9) การรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ให้ผู้ร้องทราบ  
(   ) 10) มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต  
(   ) 11) มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต  
()  12) เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

    1  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      8   ข้อ    ระดับคะแนน 1  
 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. โครงการประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น                                             
        

   2  



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

                                                       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
() 2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
() 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
() 4) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     4   ข้อ    ระดับคะแนน  2  

 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 

5  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     1      ข้อ    ระดับคะแนน       5         .  
 

 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน                                           
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ        

  3  



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                                            
() 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  
() 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ   
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     3      โครงการ    ระดับคะแนน……………3………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวม 45 คะแนน 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้          
ผู้ก ากับดูแล  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. มาตรการ “การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน”   
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานอย่าง
เป็นอิสระ  
() 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือ
ปูองกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  2 ข้อ    ระดับคะแนน 3  
 



 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   
        
         
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) มีระบบปูองกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
() 2) มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต   
() 3) รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี 

  3  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน       2     ข้อ    ระดับคะแนน 3  
  
 
 ๔.๒ การสนับสนุนใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้า ราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
                                                                    
        
         
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
(   ) 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

  0 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    -   ข้อ    ระดับคะแนน    0  
 



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
        
         
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (   ) 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
 () 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า
และให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 

 3  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     1     ข้อ    ระดับคะแนน   3  
 
 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหา
พัสด ุ                                     
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุฯ 
(   ) 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
() 3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกขั้นตอน
ให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก 

  3  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    1     ข้อ    ระดับคะแนน 3  
 



๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น       
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝุายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้า
ร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น 
และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝุายบริหารให้เป็นตาม
กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

5  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    1   โครงการ    ระดับคะแนน 5  
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร                                                                                                 
                                                                              
                                                                                
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการท าความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝุายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 

5  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    1     โครงการ   ระดับคะแนน      5  
  
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 



5 
(2ข้อ) 

3 
(1ข้อ) 

0 
(-) 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1. กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
                                                         
          
  
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ  
(   ) 2) สร้างชุมชนเฝูาระวังการต่อต้านการทุจริต  

 3  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     1       ข้อ    ระดับคะแนน 3  
 

 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
         
        
                                                                               
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

 0 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     -     โครงการ ระดับคะแนน    0  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
นี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ 

  

       (ลงชื่อ) 
                  (นายมานพ ฉ่ าพงษ์สันติ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
              วันที่  26  พฤษภาคม  2560 
 



 
 

 


