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ค ำน ำ 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

จัดท าขึ้นโดยเป็นไปตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕7 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว 
และก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาล้าน ได้ด าเนินการจัดท าตามแนวทางดังกล่าวและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จึงด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน
ต่อไป 
 

 

ส านักงานปลัดฯ 
งานนโยบายและแผน  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

 
             หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 

   องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร        1 
   หลักการและเหตุผล         2 
   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน        3 
   เป้าหมาย          4 
   ประโยชน์ของการจัดท าแผน        4 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ    5 - 8 
   (พ.ศ.2562 – 2564) แยกตาม 4 มิติ  

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ           9 - 85 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล     
และพนักงานจ้าง อบต.เขาล้าน 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2542 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการส าธารณะ                
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เช่น การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึกและ
การประกอบอาชีพ การรักษาความสะอาดเรียบร้อย การกีฬา การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี                   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง             
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับตาม
ตัวชี้วัดแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี  255 ๙               
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการ ก าหนดให้ส่งเสริมกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ
และลูกจ้าง และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลาน ได้จัดท าประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการทางการเมือง ข้าราชการประจ า หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้มีจิตส านึกในด้าน
จริยธรรม  และรายงานการกระท าที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการบังคับให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรม การพัฒนาและส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความส าคัญ ในทุกภาค
ส่วน ในอันที่จะร่วมผลักดันให้เกิดจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจพ้ืนฐานในการให้บริการประชาชน เป็นส าคัญ 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดย
ความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  ซึ่งการ
บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ซึ่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน มีทั้งผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 
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 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  การท างานเป็นทีม  รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรมค่านิยมด้วย
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน จนถึงขั้นตอนน านโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน การแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ และมีวัฒนธรรมค่านิยมมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงได้จัด
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง อบต.เขาล้าน   

3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาล้าน ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ตรงไปตรงมา 
  3.2 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาล้านมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
  3.3 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาล้านปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  3.4 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาล้านปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
บุคลากรในองค์กร 
  3.5 เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย   
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
จ านวน 37 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 

6.๑  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
6.2  ประสานงานหน่วยงานเพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
6.3  จัดฝึกอบรม ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  
6.4  ประเมินผลการจัดการอบรมจากผู้เข้าร่วมการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม หรือวิธีอ่ืนตาม

ความเหมาะสม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ 2562 – 2564  

8. งบประมาณ 
  35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน   



 
11 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  10.1 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล      
เขาล้าน สามารถปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ตรงไปตรงมา 
  10.2 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล      
เขาล้านมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
  10.3 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน
ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  10.4 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล     
เขาล้าน สามารถปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่บุคลากรในองค์กร 
  10.5 เป็นการส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
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 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาล้าน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาล้าน พ.ศ. 2557 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ, การยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน, การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, การให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข, การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และ
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ 
นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทงในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้านได้จัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาล้าน” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์   
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  3.2 เพ่ือเป็นการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศ
เผยแพร่แก่สาธารณชน 
  3.3 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

4. เป้าหมาย   
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
จ านวน 37 คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
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 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
การใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น
แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2560  
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบั ติราชการ 
จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมประจ าเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   
เขาล้าน เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
  3.4 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านมีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.2 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2565) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติ
ตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้พนักงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของต าแหน่งต่าง ๆ  
  3.2 เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.4 เพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.5 เพ่ือให้พนักงานมีคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.6 เพ่ือให้พนักงานมีการรายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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  พนักงานมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เขาล้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
  6.4 จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.5 แจกจ่ายให้บุคลากรใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 
  6.6 สรุปรวบรวมรายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 พนักงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของต าแหน่งต่าง ๆ  
  10.2 พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.3 พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.4 พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.5 พนักงานมีคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.6 มีการรายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการ “ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การคิดริเริ่มและน าแผนงานโครงการไปปฏิบัติในพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ นั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้าง
ความก้าวหน้าให้กับชุมชนและสังคมนั้น แผนงานโครงการที่น าไปปฏิบัติอาจจะมีผลต่อบุคคลกลุ่มและชุมชนในทาง
ที่เป็นประโยชน์คือ ตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ แต่ขณะเดียวกันก็มี
แผนงานโครงการจ านวนมากที่น าไปด าเนินการแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ สิ้นเปลืองงบประมาณ และก่อให้เกิดผล
ในทางลบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้นการปล่อยให้การ
ด าเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐแต่เพียงฝุายเดียวจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีหรือที่อาจจะได้รับผลจากการพัฒนาจึงมีสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น 
เพ่ือให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ชุมชนและสังคม และเมื่อประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนา
ในทุกระยะและก็จะช่วยให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของแผนงานหรือโครงการพัฒนาเหล่านั้นด้วย  
 การพัฒนาประเทศในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา รัฐบาลมีหน้าที่ต้องพัฒนาให้
ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า โดยการบริหารงานจะต้องแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน   
มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน รวมทั้งต้องสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการพ่ึงพิงงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พ่ึงตนเอง
ทางการคลังได้ในระยะยาว และสามารถจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณะให้หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กับภาค
ประชาชนให้มากขึ้น และเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุม
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมการ
ทุจริต ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านจึงได้มีการส่งเสริมสนับสุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน 
 3.3 เพ่ือความเป็นธรรม โปร่งใสในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลเขาล้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  6.๑  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2  ประสานงานส่วนราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่ เข้าร่วมประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  6.3  จัดท าประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีบุคคลตามกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมประชาคม เพ่ือ
ตรวจสอบ เสนอโครงการต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรมปราศจากการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ 
   จ านวน  1๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 10.2 ได้เสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 10.3 มีความเป็นธรรม โปร่งใสในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
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 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้
ท าลายปุาไม้ที่ผิดกฏหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลด
น้อยลง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง  ๆ ตลอดจนวิถีชีวิ ตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุา
ไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(ในรัชการลที่ 9) ทรงมีความห่วงใยในปัญหา
ปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานับประการที่จะเพ่ิมปริมาณปุาไม้ของ
ประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน 
คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ 
และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืช
เกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็น
ต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ในฐานเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 
ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้าง
จิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนในการรักษาปุาไม้ซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูกฝังแนวคิดการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 3.2 เพ่ือพัฒนาจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์ของชุมชน 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนและอาสาสมัครช่วยกันอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ประชาชนในพื้นท่ีต าบลเขาล้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  6.๑  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2  มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  6.3  ประสานงานกับผู้น าหมู่บ้าน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.4  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  6.5  สรุปผลการด าเนินการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. งบประมาณ 
   จ านวน  1๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เพ่ือปลูกฝังแนวคิดการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 10.2 เพ่ือพัฒนาจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์ของชุมชน 
 10.3 เพ่ือให้ประชาชนและอาสาสมัครช่วยกันอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22 

 

 1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้แบบปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภค 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไป เพราะสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลง มีความเร่งรีบและความรุนแรงในการแข่งขันกันเพ่ือท างานหาเงิน ท าให้มีเวลาจ ากัด คนส่วนใหญ่จึง
อาศัยอ านาจเงิน เพ่ือซื้ออาหารส าเร็จรูป หรือฝากชีวิตไว้กับร้านอาหารนอกบ้าน ถึงแม้ว่าจะมีการประกอบอาหาร 
เพ่ือรับประทานกันเองภายในครอบครัว แต่วัตถุดิบประเภทผักทุกชนิด ต้องไปซื้อที่ตลาด  ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ท า
กินเองหรืออาหารที่ซื้อคนอ่ืนกิน ในอาหารแบบไทยๆทุกประเภท มักจะต้องใช้ผักสวนครัวเป็นส่วนประกอบ แต่เรา
ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผักสวนครัวได้ จึงไม่สามารถท าให้รู้ได้ว่า ผักสวนครัวที่รับประทานเข้าไปนั้น 
จะมีความปลอดภัยจากสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ที่คนปลูกหรือเกษตรใช้ในการปลูกผักหรือไม่ 
      เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สารอาหารในดินลดลง การเพาะปลูกพืชผักสวนครั วให้
ผลผลิตน้อย วัชพืชเจริญเติบโตเร็วกว่าพืชที่ปลูก แมลงศัตรูพืชมีจ านวนมากขึ้น ผลผลิตต่ าไม่คุ้มทุน รายได้ไม่พอ
ต่อการอยู่รอด จึงเป็นสาเหตุที่เกษตรกรมีความจ าเป็นต้องใช้เคมีภัณฑ์ สารเคมี  ปุ๋ยเคมี ใส่สารเร่งฮอร์โมนในพืช 
ใส่สารก าจัดศัตรูพืช ปลูกพืช GMO แทนพืชต้นก าเนิด เพ่ือต้องการผลผลิตของผักสวนครัวให้สูงขึ้น จึงกลายเป็น
ต้นของสารเคมีตกค้างในผัก  
 การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ผักสวนครัว ตามรอยพ่อ หมายถึง ผักสวนครัวที่เจริญเติบโตได้ดี ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ในท้องถิ่นนั้นๆ  เป็นผักที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและนิยมบริโภคตามวัฒนธรรม
ประเพณีการอยู่การกินของคนในท้องถิ่น เป็นพืชผักสวนครัวที่ปลูกได้ง่าย ไม่จ าเป็นต้องดูแลยาก สามารถใส่ปุ๋ย
อินทรีย์จากมูลสัตว์ต่างๆ แทนปุ๋ยเคมีได้ มีต้นทุนส าหรับการปลูกและการดูแลไม่สูง และที่ส าคัญไม่จ าเป็นต้องใช้
สารเคมี ยาฆ่าแมลง เพ่ือดูแลให้พืชเจริญเติบโต  ผักสวนครัวรั้วกินจึงมีประโยชน์  เป็นได้ทั้งรั้วบ้าน แถมยัง
สามารถน ามารับประทานได้อีกด้วย นอกจากนี้ผักสวนครัวที่มีอยู่ในไทย มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์มากมาย เป็น
ผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ผักสวนครัวบางชนิดสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรยารักษาโรค ลดอาการเจ็บปุ วย ขับ
เสมหะ ดังนั้นการรับประทานผักสวนครัวที่ปลูกเองดีส าหรับคนรักสุขภาพ ช่วยท าให้สุขถาพร่างกายแข็งแรง 
สามารถสร้างภูมิต้านทานโรคได้ดี ลดการปุวยไข้ ไม่จ าเป็นต้องไปหาหมอ ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้แบบปลอด
สารพิษเพ่ือการบริโภค ซึ่งเป็นการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือสุขภาพของประชาชนและเป็นการลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงหลักปรัชญาพอเพียงและสร้างแรงจูงใจการปลูกผักเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน  
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าความรู้มาปรับใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ต าบลเขาล้าน จ านวน 50 ครัวเรอืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  10 หมู่บ้าน ในเขตต าบลเขาล้าน 
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6. วิธีการด าเนินงาน 
  6.๑  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2  มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  6.3  ประสานงานกับผู้น าหมู่บ้าน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.4  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  6.5  สรุปผลการด าเนินการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ 
   จ านวน 5,๐๐๐  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 10.2 ประชาชนได้รับทราบถึงหลักปรัชญาพอเพียงและสร้างแรงจูงใจการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
 10.3 ประชาชนสามารถน าความรู้มาปรับใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการพาน้องท่องธรรมะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแสค่านิยมตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิต
โดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพ่ึงยาเสพติด 
 เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มี
พลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในสิ่งทีด่ีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมี
คุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
ของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมใน
การด าเนินชีวิตที่เหมาะสม 
 โครงการ “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนา
จิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้
จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการปูองกันรู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเอง
ด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพ่ือเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติใน
ที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมู่คณะ 
 3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 3.5 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาล้าน 



 
25 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  6.๑  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2  มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  6.3  ประสานงานกับผู้น าหมู่บ้าน/โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาล้าน 
  6.4  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  6.5  สรุปผลการด าเนินการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ 
   จ านวน 5,๐๐๐  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมู่คณะ 
 10.2 เด็กและเยาวชนได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 10.4 เด็กและเยาวชนมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 10.5 เด็กและเยาวชนตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
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 1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลเขาล้าน (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลเขาล้าน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มี
จิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการ
กระท าใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนต าบลเขาล้าน จ านวน 100 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
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6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 แต่งตั้งคณะท างานและประสานคณะวิทยากร และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ 
   จ านวน 20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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 1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการส่งเสริมการปลูกปุาไม้เฉลิมพระเกียรติ ปลูกปุาไม้เศรษฐกิจและปลูก
ต้นไม้สองข้างทาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้้า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้้า ...พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้้า 
ฉันจะสร้างป่า” พระราชด ารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๒๕ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด ารงชีพของมนุษย์ ได้อย่างดียิ่ง  ซึ่ งที่ผ่านมาในอดีตประเทศไทยเคยมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี แต่ปัจจุบันพบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย 
และใช้ประโยชน์อย่างสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่า เกิดความสูญเสียทางดุลยภาพของระบบนิเวศน์ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ใน
ที่สุด  เพ่ือมิให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายไปมากกว่านี้ จึงจ าเป็นที่เราจะต้องร่วมมือกันปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะปุาไม้และแม่น้ าซึ่งถือเป็นต้นก าเนิดของ 
“พลังงาน” และต้นทางของ “ชีวิต” 
  ปุาไม ้จึงนับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญในด้านสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อจ านวนประชากร
ของประเทศเพ่ิมข้ึน ความต้องการในด้านบริโภคย่อมขยายตัวตามไปด้วย แต่เนื่องจากทรัพยากรบางประเภทมีอยู่
อย่างจ ากัด เช่น ที่ดิน ปุาไม้ สินแร่ ถ่านหิน น้ ามัน ฯลฯ โดยเฉพาะทรัพยากรปุาไม้ เป็นสิ่งที่สามารถน ามาใช้ได้
โดยง่าย แต่การปลูกทดแทนต้องรอเวลาและใช้งบประมาณสูงในการดูแลรักษาท านุบ ารุง ดังนั้นปลายปี พ.ศ. 
2528 รัฐบาลจึงได้ประกาศ “นโยบายปุาไม้แห่งชาติ” เพ่ือให้การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ สามารถ
กระท าได้อย่างต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว และประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรชนิดอ่ืนๆ และเพ่ือให้
ส่วนราชการรวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีความเข้าใจร่วมกันและถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน  นโยบายปุาไม้
แห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีพ้ืนที่ปุาไม้ทั่วประเทศในอัตราร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ ทั้งนี้ได้ก าหนดไว้เป็นปุาเพ่ือ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปูองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วมและการพังทลายของดินตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์
ในการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 25 นั้น 
รัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็นปุาเศรษฐกิจเพ่ือการผลิตไม้และของปุา 
 คุณประโยชน์ปุาไม้ส าหรับมนุษย์และสัตว์โลกนั้น มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงได้แก่การน ามา
เป็นอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ท าเส้นใยเครื่องนุ่งห่ม  ท าสิ่งปลูกสร้างอาศัย ใช้เป็นวัตถุเคมี ฯลฯ ในทางอ้อม 
ปุาไม้เป็นปัจจัยส าคัญอันหนึ่งที่ท าให้ฝนตก และท าให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยบรรเทาความร้ายแรงของพายุ ช่วย
ปูองกันการพังทลายของหน้าดิน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา ฯลฯ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปุาไม้ได้ถูก
ท าลายอย่างรวดเร็วทั้งจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟปุา แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือ การตัดไม้ท าลายปุา อันเป็น
ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดมาใช้อย่างขาดแผนการดูแลบ ารุงรักษาและปลูกทดแทนเพ่ือให้ทรัพยากรปุาไม้คงอยู่คู่
เมืองไทยตลอดไป  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการปลูกปุาไม้เฉลิมพระเกียรติ ปลูกปุา
ไม้เศรษฐกิจและปลูกต้นไม้สองข้างทาง โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานราชการ ที่สาธารณประโยชน์ 
ศาสนสถาน ปุาชุมชน สองข้างทางสาธารณะ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการปลูกปุาทดแทน
เพ่ือสร้างพ้ืนที่สเีขียวต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3 . 1  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น  มี ค ว า ม ต ร ะห นั ก แ ล ะ เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง                       
สิ่งแวดล้อมและมีจิตส านึกในการดูแลรักษาร่วมกัน 



 
29 

 

 3.2  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการปลูกปุาทดแทนเพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตส านึกของ เด็กและเยาวชน ให้ เกิดความรักและหวง                  
แหนทรัพยากรปุาไม้ของชาติ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จ านวน 3 ศูนย์,เด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาล้าน จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน  200  คน 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1  ประสานงานหน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้ 
 5.2  ประสานหน่วยงานราชการ สถานที่ปลูกต้นไม้ และประสานงานผู้อ านวยการสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่เพ่ือให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
 5.3  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น 
 5.4  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือร่วมด าเนินโครงการฯ  
 5.5  จัดเตรียมต้นไม้ วัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินโครงการฯ 
 5.6  ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 5.7  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

6. สถานที่ด าเนินการ 
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริ เวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  , สองข้างถนน ,                     

ทีส่าธารณประโยชน์ภายในต าบลเขาล้าน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ      
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  

9. งบประมาณ 
 จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เด็กและเยาวชน มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและมีจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาร่วมกัน 
 10.2  เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการปลูกปุาทดแทนสร้างพ้ืนที่สีเขียว 
 10.3 เกิดการสร้ างและกระตุ้นจิตส านึกของ เด็กและเยาวชน ให้ เกิดความรักและหวง                       
แหนทรัพยากรปุาไม้ของชาติ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยูเ่ป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

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

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่ คนท างานในท้องถิ่นจะใช้
อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
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เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร 

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

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
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 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ)” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อตัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 90 % 
 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่
ต่ ากว่าระดับ 3 
 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
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 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 
9 ( 8 ) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 ( 8 ) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 
9 ( 8 ) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ข้อ 2 ให้ข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 ( 8 ) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าสรุป ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นรายเดือนทุกๆ เดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้
ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลง ในการซื้อหรือการจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ กรณีเดือนใด ไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือมีการ
ยกเลิกโครงการ หรือสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง ให้รายงานไว้ด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ได้มอบหมายให้กองคลังด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง โดยเปิดเผยผ่านทางเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ทุกครั้ง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท า รวบรวม เอกสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 6.2 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ผ่านทางเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาล้าน 
 6.3 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน   

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม ต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 10.2 สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 10.3 สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้นองค์การบริหารส่วนต าบล
ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนมาน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะ
ทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ในการ
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบล ของ
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึง
จ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จ านวน 1 ครั้งต่อปี 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านตามรูปแบบที่
ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลลัพธ์ 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาล้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ตัวชี้วัด 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒.  หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณธฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างาน
เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๓.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 
 ๓.๓  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 ๓.๔  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
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 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฎิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า/แบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการประชาชน
ทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลกิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องมา
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักงานปลัดฯ , กองคลัง, กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10. ผลลัพธ์ 
 10.๑  สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชนได ้
 10.๒  สามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 
 10.๓  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.๔  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
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 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกบัการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบตัิราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่ างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี ประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน , ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน , รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน หรือ หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ/บันทึกข้อความ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้าน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน หรือหัวหน้าส่ วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักงานปลัดฯ , กองคลัง, กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ พ่อ – แม่ ดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและได้ก าหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาล้าน ได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่าง
หาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ท่ีมีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน  
ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิด ชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ ซึ่งได้มีกิจกรรมการ
คัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับ
ที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. ผลผลิต/เป้าหมาย 
 จัดพธิีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้ง/ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จ านวน 
10 หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก  
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณกลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากหมู่บ้าน
ต่าง  ๆ ภายในเขตต าบลเขาล้าน 
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 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อ พ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
 6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 12 สิงหาคม จ านวน 2 
ครั้ง/ปี  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลผลิต 
     - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ์  
     - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
     - มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญใน
การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลเขาล้าน ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็ม
ใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านอย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จึ ง
จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่นผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาล้าน โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้ เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้านที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาล้าน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาส่วนต าบล
เขาล้าน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 4.2 ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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 2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมี
พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมัน่คงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกร
จ าท าการผลิตเพ่ือการบริโภคอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภค
และจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้
พ้ืนที่เล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้าน
น่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด 
และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่
เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่ เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เกษตรกร/ประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลเขาล้าน 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 5.3 ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลเขาล้านทราบ 
 5.4 สรุปและรายงานการด าเนินงานตามกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนิการ 
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 จ านวน 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร / ประชาชน ผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง 
 10.2 เกษตรกร/ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็น
คุณค่าของการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
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  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ เพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี
หน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพ่ือเตรียมพร้อมรับการตรวจ ประเมินจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 2.5.3 ด าเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

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

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เนต โทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาล้าน รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียกัน 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ   
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือให้มีกระบวนการในการลงโทษที่เหมาะสมส าหรับผู้กระท าการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าการทุจริตที่เหมาะสม 
 3.5 เพ่ือให้มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาล้านให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ   
 10.2 มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 10.3 มีกระบวนการในการลงโทษที่เหมาะสมส าหรับผู้กระท าการทุจริต 
 10.4 มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าการทุจริตที่เหมาะสม 
 10.5 มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล    
เขาล้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน
ของรัฐ   โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์
ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านจึง
จัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้านให้บริการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน โดยมีผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาล้าน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่ก าหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 10.2 สามารถเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาล้าน 
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 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่าง เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - แผนการด าเนินงาน 
 - แผนอัตราก าลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ 
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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 3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ท าการ อบต.เขาล้าน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมลูข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน
ของรัฐ   โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์
ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านจึง
จัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้านให้บริการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้
สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็น
จริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ปิดประกาศข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
ตรวจสอบได ้

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 10.2 เป็นการอ านวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ประชาชน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล เขาล้าน 
จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการเปิดโอกาสให้
ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้นด้วย ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในต าบลได้อย่างครอบคลุม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง
เป็นการให้บริการประชาชนแบบเข้าถึงตัวท าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีขึ้นระหว่างข้าราชการกับประชาชน 
อาศัยอ านาจตามมาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สั งคม และวัฒนธรรม แห่ งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่ วนต าบ ล พ .ศ . 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านจึงได้จัดท า “โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” 
ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2  เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.3  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.4  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 3.5  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

4. เป้าหมาย 
 จัดประชาคมหมู่บ้าน และให้บริการขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน ทั้ง  10  หมู่บ้าน  

5. วิธีด าเนินการ 
            5.1  เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 5.2  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่เพ่ือปฏิบัติการตามโครงการฯ 
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 5.3  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ทางช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว ที่ประชุมหมู่บ้าน 
เว็บไซต์ www.khaolan.go.th 
 5.4  จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 หมู่ที่  1 – 6 และ หมู่ที่ 8 – 11 ต าบลเขาล้าน 

8. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

9. งบประมาณ 
  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 10.2  เกิดความรักความสามัคคีระหว่างข้าราชการและประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
 10.3  ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขได้ถูกช่องทางและทั่วถึงเพ่ิมมากขึ้น 
 10.4  ได้รับข้อมูลที่มีมาตรฐานและสามารถด าเนินงานแก้ไขได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 10.5  ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
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 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการ “ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและ
ต่อเนื่อง การด าเนินการต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดของประชาชนได้ ไม่ว่า
จะเป็นด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณูปโภค การสาธารณสุข ฯลฯ เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงและเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 ดังนั้น การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุ งบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย   
  มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน    

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
 - กล่องรับความคดิเห็นติดตั้งไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 - ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน www.khaolan.go.th 
 - โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 032 – 651312 - 5 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 10.2 ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khaolan.go.th/
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 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย   
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน    

6. วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

9. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้าน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบล โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จ านวน  7 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
          6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล          
เขาล้าน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

9. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาล้าน เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เขาล้าน และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ความต้องการของประชาชนและหมู่บ้านในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล    
เขาล้าน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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 3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้าน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบล โดยงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านขึ้น 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ  

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
          6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล          
เขาล้าน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

9. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
2562” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาล้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่ าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ    
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
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และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
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 4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เขาล้าน
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
  ทุกส านัก/กองขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ    
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูและการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน เป็นไปอย่างโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูและการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
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 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อน ต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.
อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคังที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมลูการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
74 

 

 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ – 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ    
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จึงได้
ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี
โอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 2. เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 

 ผู้แทนชุมชนในพ้ืนที่ต าบลเขาล้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้ แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ได้ด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย 
 สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จ านวน 20 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
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 6.4 งานบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. งบประมาณ 
 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ ๆ  
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
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 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางกจ็ะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหารทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จ านวน 20 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 งานกิจการสภา ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4 การ เสริ มพลั งการ มีส่วนร่ วมของชุมชน (Community)และบู รณาการทุกภาคส่ วน 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการ “เฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน” 
  

2. หลักการและเหตุผล 
 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ถ็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชัน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาคมท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาล้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาคมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ตัวช้ีวัด 
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 10.1 คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ       
คอร์รัปชันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาคมเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชัน
ในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการ “ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต”     

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 
2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการ
สร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ 
การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน พิจารณาแล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่ งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลเขาล้าน 

4. เป้าหมาย   
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาล้าน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่ต าบลเขาล้าน 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 6.2 จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
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 6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาล้านในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
 6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวขความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
 6.5 ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านกับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 10.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 .  ก าร ส ร้ า ง
สั งคมที่ ไ ม่ ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้ อ งถิ่ นและฝ่ า ย
ป ร ะ จ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริ ยธรรมให้ แก่คณะ
ผู้ บ ริ ห าร  พนั ก งานส่ วนต าบล     
และพนักงานจ้าง อบต.เขาล้าน 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
เขาล้าน” 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดท าคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

35,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

35,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

35,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
ส นั บ ส นุ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ขอ ง
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น” 
1.2 .2  (1 )  โคร งการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
1.2.3 (1) โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้แบบ
ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

5,000 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

5,000 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

5,000 

 

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ 
1.3.2 (1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบล
เขาล้าน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
1.3.3 (1) โครงการส่งเสริมการ
ปลูกป่าไม้เฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่า
ไม้เศรษฐกิจและปลูกต้นไม้สองข้าง
ทาง 

5,000 
 

20,000 
 
 
 

50,000 

5,000 
 

20,000 
 
 
 

50,000 

5,000 
 

20,000 
 
 
 

50,000 

 

มิติท่ี 1 รวม 3 มาตรการ 1 กจิกรรม 
6 โครงการ 

135,000 135,000 135,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย 
เหตุ    งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ร า ช ก า ร เ พ่ื อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

2.1 การแสดงเจตจ านง
ทา งกา ร เ มื อ ง ในกา ร
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิ จกรรม  “ประกาศ เจตจ าน ง
ต่อต้ านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

- - -  

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่ ง ใส ในการปฏิบั ติ
ราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการ “การสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)” 
2.2.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัด
จ้าง” 
2.2.3 (1) โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

- 
 
 
- 
 
 

18,000 

- 
 
 
- 
 
 

18,000 

- 
 
 
- 
 
 

18,000 

 

 2.3 มาตรการการใ ช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการ “การมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติ พ่อ – แม่ ดีเด่น 
2.4.2 (1) กิจกรรมยกย่องและเชิด
ชู เ กี ย ร ติ แ ก่ บุ คคล  หน่ ว ย ง าน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 
 

5,000 
 
 
 
 

5,000 

10,000 
 

5,000 
 
 
 
 

5,000 

10,000 
 

5,000 
 
 
 
 

5,000 
 

 

 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1  (1)  มาตรการ  “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

มิติท่ี 2 รวม 6 มาตรการ 5 กิจกรรม 
1 โครงการ 

38,000 38,000 38,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย 
เหตุ    งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 การจั ด ให้มี และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบั ติ
ร า ชก า ร ต า ม อ า น า จ
ห น้ า ที่ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เขาล้ านให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ ส า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย” 
3.1.3 (1) มาตรการ “ปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ท าการ 
อบต.เขาล้าน” 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 3.2 การรับฟั งความ
คิ ด เ ห็ น  ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าเวทีประชาคม
หมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.2.2 (1) มาตรการ “ก าหนด
ขั้ น ต อ น / ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รื่ อ ง
ร้องเรียน” 
3.2.3 (1) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 3 . 3  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมี ส่ วน ร่ ว ม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการ “แต่งตั้งคณะ 
กรรมการสนับสนุนการจั ดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาล้าน” 
3.3.2 (1 )  มาตรการ  “แต่ งตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้าน” 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3 รวม 6 มาตรการ 1 กจิกรรม 
1 โครงการ 

20,000 20,000 20,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย 
เหตุ    งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4 .  ก า ร เ ส ริ ม 
ส ร้ า ง แ ล ะ
ปรับปรุงกลไก
ใ น ก า ร
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน ตามที่คณะกรรม 
การตรวจเ งินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1  (1)  มาตรการ  “จัดท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562” 
4.1.2  (1)  มาตรการ  “จัดท า
รายงานการควบคุมภายใน” 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบั ติ 
หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 (1) มาตรการ “ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน 
ย้าย” 
4.2.2 (1) กิจกรรม การรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
4 . 2 . 3  ( 1 )  กิ จ ก ร ร ม  จั ด ห า
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) กิจกรรม การส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

150,000 
 
 
- 

150,000 
 
 
- 

150,000 
 
 
- 

 

 4.4 การเสริมพลังการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
( Community)  แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการ “เฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน” 
4.4.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต”     

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

มิติท่ี 4 รวม 5 มาตรการ 4 กิจกรรม 
- โครงการ 

150,000 150,000 150,000  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

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

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ 
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ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต  
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศ
ไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ      
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต(United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ไดบู้รณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน     
 



 
3 

 

 
 จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น   
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


