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ประกาศองค์การบริหารส ่วนต าบลช่องด่าน 
เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
------------------------------- 

 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) และประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
เป็นแผนแบบบูรณาการของทุกส่วนราชการในการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ภาครัฐให้มีความรู้ 
เสริมสร้างกระบวนทัศน์และคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่และเสริมสร้างให้ข้าราชการ ตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจน สนับสนุนให้
หน่วยงาน/ส่วนราชการภาครัฐมีเอกภาพ  มีความโปร่งใส  และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นธรรม ซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้ท างานให้บังเกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  และไม่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการ ท างาน
อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญในการในการปูองกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้ อีก
ทางหนึ่ง นั้น 

  ส านักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ ชาติฯ จึงแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตที่จะสิ้นสุด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ดังนั้นแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน  จึงขอขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 ด้วย 
โดยใช้โครงการ/ กิจกรรม/มาตรการดังเช่นปีงบประมาณ  พ.ศ.๒564  ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 7   เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

                                               (นายสมจิตร  พวงชีวงษ์) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
*********************** 

  ด้วยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต มาแต่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖0 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเม่ือวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ส านักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพ่ือ
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
ปูองกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหาร การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้อง กับห่วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ จึงให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยายกรอบเวลา แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น 
  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี      
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕6๕ ต่อไป    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 7   เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

                                               (นายสมจิตร  พวงชีวงษ์) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 
 

 

  



ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ 
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน 
ภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ 
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน 
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ 
สุจริต รับผิดชอบมีวินัยตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ  ที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือแนว 
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมจากท ุกส่วนในการตรวจสอบเฝ ้าระว ัง เพ ื ่อสก ัดกั ้นม ิให ้เก ิดการท ุจร ิตได้ เพ ื ่อให ้การด าเน ินการด ังกล ่าว 
บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ได้จัดท าแผนปฏ ิบัต ิการป ้องก ันการท ุจร ิต 4 ปี                           
(พ.ศ. 2561- 2564)  และประกาศใช้ เมื่อวันที่  15  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ไปแล้ว  โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติ
ศักดิ์แห่งการ เป็นองค์กรภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป นั้น 
  ส านักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่                       
2 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือ
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ 
ชาติฯ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตที่จะสิ้นสุด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ดังนั้นแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.  2561-2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน  จึงขอขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยโดยใช้
โครงการ/ กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 

ส านักปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 



สารบัญ 

           หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร      1 
 หลักการและเหตุผล          3 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน        5 
 เปูาหมาย          5 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน        5 
ส่วนที ่๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 บัญชีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แยกตามมิติ   7 
 ม ิติที ่๑ การสร้างสังคมไม ่ทนต่อการทุจริต        8 
 ม ิติที ่๒ การบริหารราชการเพ ื่อปูองกันการทุจริต              10 
 ม ิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน            12 
 มิติที ่๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ          14 
          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 

 ม ิติที ่๑ การสร้างสังคมไม ่ทนต่อการทุจริต               15 
 ม ิติที ่๒ การบริหารราชการเพ ื่อปูองกันการทุจริต              36 
 ม ิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน            62 
          มิติที ่๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ                80   
                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



บทน า 

ส่วนที่ ๑ 
 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี                
(พ.ศ. 2561- 2564)   และประกาศใช้ เมื่อวันที่  27 เดือน  มีนนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ไปแล้ว  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแผนแบบบูรณาการของทุกส่วนราชการในการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
ภาครัฐให้มีความรู้ เสริมสร้างกระบวนทัศน์และคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่และเสริมสร้างให้
ข้าราชการ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ตลอดจน สนับสนุนให้หน่วยงาน/ส่วนราชการภาครัฐมีเอกภาพ  มีความโปร่งใส  และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างเป็นธรรม ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน ได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  และไม่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิด
ความคลางแคลงใจในการ ท างานอีกทั้งเป็นกลไกส าคัญในการในการปูองกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ใน
การบริหารราชการโดยมิชอบได้ อีกทางหนึ่ง 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 
2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ ชาติฯ จึงแจ้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตที่จะสิ้นสุด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๑. การว ิเคราะห ์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ตลอดจน บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการ
ทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง             
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด 
คุณธรรมจริยธรรม 
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  ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  ๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
  ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได ้ ดังนี้ 
  1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ 
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
จาก การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการ ระดับสูงก็เป็นอ ีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เก ิดการทุจริต 
  ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน
นิยม ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่
จะท าพฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาด กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของ บุคคลเหล่านี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการ เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 
ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็น
ห่วงโซ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิใน
การด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือ
เป็น ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการท ุจร ิต เพราะความต ้องการที ่จะม ีสภาพความเป ็นอยู ่ที่ดี
ขึ้น ท าให้ เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพ ื่อเพ ิ่ม“รายได้พ ิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การ เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ
เกรงกลัว บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ ส่วนรวม 
  ๗) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริตเป็น ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุ
นี้ ผู้ที่มี ค่านิยมท ี่ผิด เห็นว ่าการท ุจริตเป็นว ิถ ีช ีว ิตเป ็นเรื ่องปกต ิธรรมดา เห ็นคนซื ่อเป ็นคนเซ ่อ เห ็นคนโกง
เป ็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัว
ต่อกฎหมายของ บ้านเมือง 
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๒.หลักการเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี
ความ รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ เป็น ปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
เนื่องจากเกิดขึ้นทุก ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะ
ปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการ
กระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ ์ของ
ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่
จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที ่35 - 38 คะแนนจาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 
ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทย  เป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามการป ้องก ัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี  ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 
การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ ปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต เป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน พื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation)หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้ สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค  นิยม วัตถุนิยม  ติดความสบาย  
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วน  มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็น เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่ง
นับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุก ภาคส่วน
ไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้ อย่างเต็ม
ศ ักยภาพ ขาดความเข ้มแข ็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 
เริ่มจาก ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศท ี่มมีาตรฐานทางค ุณธรรมจร ิยธรรม เป ็น
ส ังคมม ิติ ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทย ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี  
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การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมี พฤติกรรม แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์ การด าเนินงานหล ักออกเป็น 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) 
  ด ังนั้น  เพ่ือให ้การด าเน ินการข ับเคลื ่อนด ้านการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตบ ังเก ิด
ผลเป ็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองก ันและปราบปรามการ
ท ุจร ิต ระยะ ที ่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการที ่ความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริต ให้เกิดในสังคมอย่างยั ่งยืน จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองก ันการท ุจร ิต เพื่อก าหนดแนวทางการข ับเคลื ่อนด ้านการป ้องก ันและ
ปราบปรามการท ุจร ิตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป ้าหมายของการป ้องก ันและปราบปราม
การท ุจร ิตอย ่างแท ้จร ิงองค ์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้จัดแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  เพื่อ
เป็นมาตรการแนวทาง  การปูองกันและแก ้ไข  ปัญหาการทุจริตประพฤติม ิชอบภาครัฐเพ ื่อให้ทุกหน่วยงาน
ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ใช ้เป ็นกรอบแนวทางในการด าเน ินการป ้องก ันการท ุจร ิตขององค ์การ
บร ิหารส ่วนต าบลช่องด่าน ทั้งนี้ได ้มุ ่งเน ้นให้การด าเน ินการป ้องก ันการท ุจร ิตเป ็นไปอย ่างต ่อเนื่อง สร ้าง
ระบบราชการที ่ม ีความโปร ่งใส จ ัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏ ิบัติงานให ้เก ิดความโปร ่งใส ม ี
ประส ิทธ ิภาพและสน ับสน ุนภาคประชาชนให ้ม ีส ่วนร ่วม ในการรณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคม
ให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร ์รัปช ั่น ปัญหาผลประโยชน ์ท ับซ ้อ และการพ ัฒนาค ุณธรรมสร ้างความโปร ่งใสในการปฏ ิบ ัต ิ
ราชการ จ ึงขอ ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคล ุมในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด ้วย โดยใช ้โครงการ/
ก ิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อเป็น
แผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) อ ันจะเป็นการเพ ิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให ้สามารถท างานด ้วย
ความโปร ่งใส ตามหล ักน ิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และรับผิดชอบ  ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัด 
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
  1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น  
  2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ ดี (Good Governance)  
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย 
  ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ 
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ 
  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริต และ ประพฤตมิ ิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากท ุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก    
ธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝูาระวังการทุจริต 
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  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต  
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

ส่วนที่ 2 

 

 

๑. แผนปฏิบัติการป้องก ันการทุจริต  5  ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป ้องกันการทุจร ิต (ภาพรวม) แยกเปน็รายมิติได้ด ังนี ้
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

  

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/ 

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท 

มิติท่ี 1 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิต 

ส านึกและความ 

ตระหนักแก่
บุคลากร ท้ัง 

ข้าราชการ 
การเมืองฝุาย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมือง ฝุาย
สภาท้องถิ่น และ
ฝุายประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (1) มาตรการ 
ส่งเสริมจรยิธรรม
คุณธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบลช่องด่าน 
 

0 0 0 0 0  

1.1.1 (2) โครงการส่ง 

เสรมิคุณธรรม  จริยธรรม 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

1.1.1 (3) โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  

1.1.2 (1) มาตรการ 
“ส่งเสรมิการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน 
 

0 0 0 0 0  

1.1.2 (2) โครงการ
อบรมใหค้วามรู้และปลุก
จิตส านึกในการปูองกัน
และปราบปรามทุจริต
ภาครัฐ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  

1.1.3 (1) มาตรการจัด 

ท าคู่มือการปฏิบตัิส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมที่การ
ขัดกันระหว่าผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนร่วมตามมาตรา 100 

แห่งกฎหมายประกอบ    
รัฐธรรมนูญด้วยการ
ปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
 

0 0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/ 

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 (1) กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 
 

0 0 0 0 0  

1.2.2 (1) กิจกรรม
ท้องถิ่นดีภาษีช่วย 
ประชาสมัพันธ์เคลื่อนที่
การจัดเก็บ 
 

0 0 0 0 0  

1.2.3 (1) มาตรการ
สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในการปฏิบตัิ
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0 0 0 0 0  

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 (1) กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกและตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 

0 0 0 0 0  

1.3.3 (1) กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักใหม้ีจิต
สาธารณะ 

0 0 0 0 0  
 
 
 

มิติท่ี 1 รวม 
3 โครงการ/ 4 กิจกรรม 

4 มาตรการ 
165,000 165,000 165,000 165,000 165,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/ 

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท 

มิติท่ี 2 
การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒ .๑ แ ส ด ง 
เจตจ านงทางกา ร  
เมืองใน การต่อ 

ต้าน การทุจรติ
ของผู้บริหาร 

2.1.1 (1) กิจกรรม
ประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การ ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 0 0  

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่ง 

ใสในการปฏิบตัิ
ราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการ 
“สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
 

0 0 0 0 0  

2.2.1 (2) มาตรการการ
สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
 

0 0 0 0 0  

2.2.2 (1) มาตรการ 
“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหา
พัสด”ุ 

0 0 0 0 0  

2.2.2 (2) มาตรการ  
การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
ด้านการจดัซื้อ – จัดจ้าง 
 

0 0 0 0 0  

2.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
การบริการประขาขน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียม 
และไม่เลือกปฏิบัต ิ
 

0 0 0 0 0  

2.2.3 (2) โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 

0 0 0 0 0  

2.3 มาตรการ 
การใช้ ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ 
หน้าที่ให้เป็นไป
ตาม หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) มาตรการการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลา 
 การปฏิบัตริาชการ  
 

0 0 0 0 0  

2.3.2 (1) มาตรการ 
การจัดท า ออกค าสั่ง 
อนุมัติ อนุญาตให้ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือด าเนิน 
การอื่นใดของผู้มีอ านาจ
ในองค์กร 
 

0 0 0 0 0  

2.3.2 (2) มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 

0 0 0 0 0  

 



แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)     10 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/ 

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท 

 2.4 การเชิดชู
เกียรต ิแก่หน่วย 
งาน /บุคคล  ใน 
การด าเนินกิจการ 
การประพฤติ
ปฏิบัต ิตนให้เป็น 
ทีป่ระจักษ ์

2.4.1 (1) กิจกรรมยก
ย่องเชิดชูเกียรติหน่วย 
งาน /บุคคล ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ 
ประจักษ์ 
 

0 0 0 0 0  

2.4.2 (1) กิจกรรมยก
ย่องและเชิดชูเกียรติแก ่
บุคคลหน่วยงานองค์กร
ดีเด่นผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

0 0 0 0 0  

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณีได้
ทราบหรือ รับแจ้ง
หรือตรวจสอบ  
พบการทุจริต 

2.5.1 (1) กิจกรรม  
การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน 
 

0 0 0 0 0  

2.5.2 (1) มาตรการ 
“ให้ความร่วมมือกับ 
หน่วยงานตรวจสอบทัง้
ภาครัฐและองค์กร 
 

0 0 0 0 0  

2.5.3 (1) มาตรการ
ออกค าสั่งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกลา่วหาบุคคล
ภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 
 

0 0 0 0 0  

มิติท่ี 2 รวม 
1 โครงการ/ 5 กิจกรรม

9 มาตรการ 
0 0 0 0 0 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/ 

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท 

มิติท่ี 3 
การส่งเสริม
บทบาทและ
การมสี่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใช่องทาง 

ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมตรวจ 

สอบการปฏบิัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) โครงการสร้าง
คามรูสู้่ชุมชนในระดับ
พื้นที่ของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต.ช่องด่าน    
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  

3.1.2 (1) มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย” 
 

0 0 0 0 0  

3.1.3 (1) มาตรการ 
“จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ช่องด่าน” 
 

0 0 0 0 0  

3.2 การรับฟัง
ความ คิดเห็น 
การรับและ ตอบ 
สนองเรื่องร้อง 
เรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

3.2.1 (1) มาตรการการ
ด าเนินงานศูนย์รบัเรื่อง 
ราวร้อง ทุกข์ขององค์ 
การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน 
 

0 0 0 0 0  

3.2.1 (2) โครงการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

3.2.2 (1) มาตรการ
เผยแพร่ช่องทางการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ของ 
อบต.ช่องด่าน 
 

0 0 0 0 0  

3.2.3 (1) มาตรการ
รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 
 

0 0 0 0 0  

3.3 การส่งเสริม 
ใหป้ระชาชน มี 
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา โดยมี
ผู้แทนประชาชนมสี่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนา 
 

0 0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/ 

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท 

  

3.3.2 (1) มาตรการ 
แต่งตั้งตัวแทนประชาชน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรม 
การตรวจรับงานจ้าง 
 

0 0 0 0 0 

 

3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ช่องด่าน 
 

0 0 0 0 0  

มิติท่ี 3 รวม 
1 โครงการ/ 1 กิจกรรม

8 มาตรการ 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/ 

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท 

มิติท่ี 4 
การเสริม 

สร้างและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปก 

ครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง 
ระบบแลรายงาน 
การควบคภุายใน 
 ตามที่คณะกรรม 
การ ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) แผนงาน 
จัดท าการตรวจสอบ
ภายในประจ าป ี
 

0 0 0 0 0 
 

4.1.2 (1) มาตาการ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ช่องด่าน 
 

0 0 0 0 0 

 

4.2 การสนับสนุน 
ให ้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจ 
สอบการ ปฏิบัติ
หรือการ บริหาร
ราชการ ตาม ช่อง 
ทางทีส่ามารถ 
ด าเนินการได ้

4.2.1 (1) มาตรการ
เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร/
แนวทางการบริหาร 
งานบุคคล 
 

0 0 0 0 0 

 

4.2.2 (1) มาตรจดัให้มี
การเผยแพร่รายละเอียด
ข้อมูลการด าเนินโครงการ 
และการใช้งบประมาณให ้
ประชาชนในท้องถิ่นได้
ทราบและข้อมลูที่ว่านี้แก่
บุคคลที่ร้องขอหรือขอด ู
 

0 0 0 0 0 

 

4.2.3 (1) กิจกรรมการ 
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จ้างจากตัวแทนชุนชน 
 

0 0 0 0 0 
 

4.3 การส่งเสริม 
บทบาทการตรวจ 
สอบของสภา 
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) มาตรการให้
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิก สภา
ท้องถิ่น 
 

0 0 0 0 0 

 

4.4 เสรมิพลังการม ี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค 
ส่วนเพอื่ ต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการ
ส่งเสริมเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารตามช่องทางต่างๆ
เฝูาระวังการทุจรติ  
 

0 0 0 0 0 

 

4.4.2 (1) กิจกรรมบรูณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อ 
ต้านการทุจรติ 
 

0 0 0 0 0 
 

มิติท่ี 4 รวม 
- โครงการ/ 2 กิจกรรม 

6 มาตรการ 
0 0 0 0 0  
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ส่วนที ่ 3   
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1.1.1 (1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุข แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของพนักงานส่วนต าบลช่องด่าน 

2.  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และก าหนด
แนวนโยบายไว้หลายแหล่งได้เก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕0 มาตรา ๒๘๙ 
บัญญัติว่า มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละ
ประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ มาตรา ๗๔ (๔) บัญญัติให้พัฒนา
ระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของ
รัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๘) นโยบายที่ ๘ การบริหารจัดกรรที่ดีระบุไว้ว่า ๘. ๑.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีขดีความสามารถในการปฏิบัติราชารและการ
ส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศและสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้งจะวางมาตรการส าหรับประเมินผล 
การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจในการพัฒนาผลงาน 
และ ๘.๓๕ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนา
ความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มีชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน 
  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ ก าหนดแนว
ทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐ ตามกลุ่มเปูาหมาย 
ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 
  ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ยึดหลักการบริหารกิจกรรบ้านเมืองที่ตึ ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ได้แก่ 
  ข้อ ๒ การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพ่ือส่วนรวม 
  ข้อ ๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
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  ข้อ ๑1 มีความเข้มเข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแห้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
  ข้อ ๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของสวนรวม และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน ทั้งนี้เพ่ือให้พนักงานสวนต าบลและพนักงาน,จ้าง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีเป็นศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารสวนต าบลหายโศก ได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นใน
การน านโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ มาสู่การปฏิบัติให้บัง
เกิดผล เป็นรูปธรรมซึ่งแนวทางหนึ่ง ที่ส าคัญคือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความส าคัญ  ด้านวินัย  คุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความโปร่งใส 
  ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Confict  
of Inleres) ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๒.๓ เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นไห้กับ
ข้าราชการเละพนักงานช้าง 
  ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม น าความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การ
ท างานให้มคีุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

๔. เป้าหมาย 
  ประกอบด้วย 
  1. พนักงานส่วนต าบล 
  ๒. พนักงานจ้าง 
๕. วิธีการด าเนินการ 
  จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

6. งบประมาณในการด าเนินการ  
  ไม่มีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  5 ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖1 - ๒๕65) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
9. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
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1.1.1 (2) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข 
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

2.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลก ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่ง
ได้รับ มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล 
จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและ ต่อประเทศชาติ  
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม 
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงเห็นความส าคัญในการ พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการ
สร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท า โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ ประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านมีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ 
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  
 3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก
ร่วมใน การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการ
บ าเพ็ญสาธารณะ ประโยชน์ร่วมกัน  
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านในการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
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6. วิธีด าเนินการ  
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
  6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
  6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและ เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม หรือท าบุญ ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  
  6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖5)  

8. งบประมาณในการด าเนินการ  

  1๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
น้อมน าหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความ
ส านึกร่วมใน การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ 
รู้จักการให้และ เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1.1.1 (3) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข  
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
1  ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

2.  หลักการและเหตุผล  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวล จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของ รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบ
กับประกาศ ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลลงวันที่ ๑ ตุลาตม 25๕๗ ซึ่งหัวใจส าคัญของ
การท างานร่วมกัน เป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม 
หมายถึง การประพฤต ิปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้า
บุคลากรทุกคนที่ท างาน ร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่าง
ต้องลุล่วงไปด้วยดีและมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่าง
ประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ัน และไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้รับการประเมินคัดเลือกจาก
ส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและ
ที่ดี ด้านการ ปูองกันการทุจริต ปี พ.ศ. 25๖๑และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ 
บุคลากรทั้งข้าราชกา การเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝุายประจ า 
รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้ มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านดังกล่าวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
 3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
 3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือม ีผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. เป้าหมาย  
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จ านวน 54 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
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6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่านโดย เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ใน
การปลูกและปลุก  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  

8. งบประมาณในการด าเนินการ  

 1๕๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด  
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70  
 ผลลัพธ์  
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านเกิดจิตส านึกที่ดี
ในการต่อต้าน การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1.1.2 (๑) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25๕๘ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุา 
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือวาเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างลงวันที่ ๒๔ ธนวาคม 25๕๘  ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  9 ประการ ได้แก่  ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมี
คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก .พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัย
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

   ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
   3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
ด่านเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหาร
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาติ
ของประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
   3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านเพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ 
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
ด่านเปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรูปและร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม  
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานปฏิบัติงาน
จ้างตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
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1.1.2 (2) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้และปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบรามการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล  

  ปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก   การที่ประเทศไทยยังคงต้องประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าวที่นับวัน
จะมีรูปแบบของการกระท าความผิดทุจริตคอร์รัปชั่นที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่ง
เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่สร้างความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงมากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ บั่นทอนความเชื่อมั่น และการพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่ารัฐบาล
จะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติก็ตาม  แต่ต้องยอมรับว่าปัญหา
การทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ดังนั้น กลไกส าคัญท่ีจะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวง
ราชการลดน้อยลง  จึงต้องให้ความส าคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเองและส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ร่วมกันอาสาเข้ามาท างานในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ร่วมกันปลุกจิตส านึกให้เกิดความ
ตระหนัก ร่วมสร้างกลไกการปูองกันการทุจริตในตนเองและองค์กร ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพ่ิม
มากขึ้น 

 ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในแนวทางการปลุกจิตส านึกสร้างความตระหนักรู้ การตรวจสอบและเฝูาระวังเชิงรุก องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ขึ้น ในทุกปี  
เพ่ือปลุกจิตส านึกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นฐานของคนดี ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการปูองกันการทุจริต  

๒.2 เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการปูองและปราบปรามการทุจริตใน
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

2.3 เพ่ือหาแนวทางปูองกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
2.4 เพ่ือสร้างคุณภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นฐานของคนด ี

3. กลุ่มเป้าหมาย 

        คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง รวมจ านวน  54  คน 
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4.  รูปแบบการด าเนินงาน                                                                                                   

   4.1 จัดอบรม ให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้กับผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
 4.2 จัดท ารายงานสรุปผลการจัดโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

5. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   เดือนกรกฎาคม 
   

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

7. งบประมาณด าเนินงาน  

  งบประมาณ  5,000 บาท 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  8.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และเกิดความตระหนักร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ  
  8.๒ ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพิ่มมากข้ึน 
  8.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร 
  8.4 องค์กรให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต ให้บริการ
ด้วยความเป็นธรรม 

9. การติดตามประเมินผล 
 

 - แบบส ารวจความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการฯ 
 - ประเมินจากการสังเกตการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1.1.3 (1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าคู่มือการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อด าเนินกิจกรรมที่การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา 100 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหารเป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจ
ในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของ
ตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริตองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบรหิาร 
   3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
   3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ ตลอดจนพนักงานจ้างเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
มากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ข้าราชการและพนักงาน ลูกจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

6. วิธีการด าเนินงาน 
   6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์
ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 
103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
   6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การส่วนต าบล 
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7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

10. ผลลัพธ์ 

  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเขา้ใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 (1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 - 
2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใส่ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Comuption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้จัดท ามาตรการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต  เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
พนักงานจ้าง และประชาชนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานจ้าง และประชาชน 
   3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานจ้าง และประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

6. วิธีด าเนินการ 
   1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปลูกจิตส านึก 
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอยา่งเครง่ครัดผ่านมาตรการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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1.2.2 (1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมท้องถิ่นดีภาษีช่วย ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน 

๒. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการ
แทนรัฐในการบริการสาธารณะ  การบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ  ในพ้ืนที่รับผิดชอบแก่ประชาชนเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการส าคัญ ในปัจจุบันการจัดเก็บรายได้ ถือเป็นงานหลักที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องจัดด าเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือน าภาษีของประชาชนที่ได้รับมาพัฒนาท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่ต าบลช่องด่าน  ทั้งด้านบริการข้ันพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้มีหน้าที่ช าระภาษี เพ่ือความสะดวกรวดเร็วของประชาชน สร้างความเข้ าใจในหน้าที่
และประโยชน์ของการช าระภาษี        
  ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน   ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานเพ่ือการอ านวยความสะดวก  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการช าระ
ภาษี  จึงได้จัดกิจกรรมออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ขึ้น  โดยมีเปูาหมายเพ่ือออกให้บริการด้านการ
จัดเก็บภาษีทุกประเภท  การสร้างความพึงพอใจกับราษฎร  และได้พบปะประชาชน  เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับรู้ข่าวสารและรับทราบถึงความต้องการ ระหว่างผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่กับ
ประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีของทางราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือส ารวจพื้นที่จริงและได้ข้อมูลจริงเพ่ือน ามาคิดประเมินภาษี 
       ๒. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีหน้าที่ช าระภาษี 
       ๓. เพ่ือเป็นการลดการเดินทางของผู้ที่มาช าระ 
       ๔. เพ่ือเร่งรัดและให้การจัดเก็บภาษี ประจ าปีนั้นๆ ได้ตามเปูาหมาย 
  ๕. เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทั่วถึง ครบถ้วนถูกต้องและเป็นธรรม 
  ๖. เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนในพ้ืนที่ต าบล 
  ๗. เพ่ือด าเนินการชี้แจงและให้บริการข้อมูลการสอบถามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ช าระภาษีต่าง ๆ ของประชาชนได้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการช าระภาษี 

๔.  เป้าหมาย  
 1. ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี  คือ 
  -ผู้ที่ช าระภาษีปูาย   จ านวน      32  ราย 
  -ผู้ที่ช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน    352  ราย 

๕.  สถานที่ด าเนินการ  

  หมู่ที่  1 – หมู่ที่  15 

๖.  วิธีด าเนินการ  
๑. จัดท าและเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 

 ๒. ท าหนังสือแจ้งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. เจ้าหน้าที่อบต.  ประชาสัมพันธ์
ก าหนดการออกภาษีเคลื่อนที่เพ่ือให้ผู้อยู่ในข่ายเข้าร่วมโครงการฯ 

๓. ออกบริการประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน จ านวน ๑๕  หมู่บ้าน 
 ๔. ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
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๗.  ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือนมกราคม - เดือนเมษายน ของทุกปี 

๘.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

       งานจัดเก็บรายได้   กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

๙.  งบประมาณ  

        ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

       ๑. ประชาชนได้ทราบข้อมูลการจัดเก็บการประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
๒. ประชาชนได้รับความสะดวกลดระยะเวลาในการมาช าระภาษี 
๓  องค์การรบริหารส่วนต าบลสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเปูาหมาย 

  ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาช าระภาษี 
  ๕. สร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนในพ้ืนที่ต าบล 
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1.2.3 (1) สร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ
ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไป
กับการกระท าที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม 
จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความ
สามัคคี การพัฒนาสมดุลละยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่ง
เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกร
ไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินการไปในทางสายกลางเพ่ือให้ทันต่อยุค     
โลกาภิวัตน์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกและท าอย่างเป็นขั้นตอน โดยค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขจัดความยากจน ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และเป็นพ้ืนฐาน
ของการสร้างพลังอ านาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดท ามาตรการ
สร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการพัฒนาของประชาชนในพ้ืนที่  ให้มีวิถีชีวิ ตตาม
แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเปิดโลกทัศน์ และ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืนและสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ   

3. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 
ส านึกในมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  2. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจกาพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
  3. เพ่ือให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 
สามารถน าตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น 
  4. เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนบายของรัฐในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และมาสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม 
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๔.  เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 

๕.  สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

6. วิธีการด าเนินการ 
  1. จัดท ามาตรการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลากรข้ึน 
  2. หาแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงและการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565) 
 

๘.  งบประมาณในการด าเนนิการ 

 -  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน            
มีความรู้ประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้กับตัวเองและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งมีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง น าความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน       
มีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
  ๑๐.๓  ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม ในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 (1) กิจกรรมสร้างจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมสร้างจิตส านึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

2.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ
มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน ฯลฯ   ซึ่งล้วนแต่สร้างความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐ และแก่ส่วนรวม  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ มีกลไก หรือ
เครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและปูองกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเชิงลบ 
ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกและตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต  เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ฯ ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดใน
การปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต 
ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง 
  2. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้าง
สังคมท่ีด ี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

6. วิธีด าเนินการ 

   1. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  ให้คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง โดยสร้างกิจกรรมที่มีความรู้ เพ่ือปลูกจิตส านึก 
   2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง มีการตระหนักในการด ารงตนตามหลัก
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
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1.3.3 (1) กิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะกับบุคคลต่างๆ ให้มีความรับผิดชอบ    
ต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ จะเป็นการสร้างพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับบุคคล 
โดยทั่วไป โดยเฉพาะคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง
รวมทั้ง ประชาชนทั่วไป สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจาก ภายในกายของคน   “จิตสาธารณะ” เป็น
ความส าคัญในการปลูกจิตส านึกให้ผู้คนรู้จัก การ เสียสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือ
สังคมและส่วนรวม อีกท้ังจะช่วยลด ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต อัน
จะเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต เป็นการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่าง
ได้ผลเป็นเชิงประจักษ์ได้ ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 1 บททั่วไปท่ีว่าด้วยความมุ่งหมายและหลักการ มาตราที่ 7 ได้แสดง
ถึงความพยายามที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้อง มุ่งปลูก
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้รักษา ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝุรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บน
พ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้เล็งเห็นความส าคัญการส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกและตระหนักให้มีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาจิตส านึกสาธารณะส าหรับให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลฯ ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  เป็นความส าคัญในการปลูกจิตส านึกให้ผู้คนรู้จัก 
การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม อีกทั้งจะช่วยลด ปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต เป็นการ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคม  

3. วัตถุประสงค์ 
  1. ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของจิตสาธารณะ ซึ่งเกิดจากการที่ได้รับการปลูกฝัง
สร้างจิตส านึกโดยผ่านกิจกรรมท่ีให้การช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน วัด  โรงเรียน  สถานที่ราชการ 
  2. การเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจ ด้านความรู้และการติดต่อสื่อสาร การที่
บุคคลจะเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างของสถานที่ราชการและการให้บริการในชุมชน ความพร้อม
ทางด้านร่างกายและทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน การยิ้มแย้ม ทักทาย การท างานเป็นทีมร่วมกัน เป็น
ปัจจัยส าคัญ 
  3. การสร้างความเชื่อมั่นในตน การจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองที่เกิดจิตสาธารณะของ
ตนเองควรมีกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือและท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่นในการท าความดี 
การช่วยเหลือผู้อื่น โดยเริ่มจากงานเล็กๆ น้อยๆ การมีจิตอาสา กระท าความดี ซึมซับเข้าไปในสมอง รวมทั้ง
ความสุขที่เกิดขึ้น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง และ
ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่ในต าบลช่องด่าน 

6. วิธีด าเนินการ 

  จัดกิจกรรมสาธารณะภายในต าบลช่องด่าน ปีละ 2 ครั้ง 

7. งบประมาณในการด าเนินการ  

 ไม่มีงบประมาณ 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  5 ปี  (ปงีบประมาณ ๒๕๖1 - ๒๕65) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

10. สถานที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่ในต าบลช่องด่าน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักในจิตสาธารณะ 
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างให้มีจิตอาสาในชุมชน 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติ
ใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปาูหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยไดร้ับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นไดน้ั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้การ
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index :  CPI) 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ้งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู้ท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ 
ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัย
นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วน
ท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างาน
ในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และ
มากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้อง
ถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้ 
อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเทา่กับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ 
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เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดว้ยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
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 าบลช่องด่าน 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   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 
   4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
   - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย       1 ครั้ง 
   - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
  ผลลัพธ์ 
   - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
   - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 (1) สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”   

2. หลักการและเหตุผล 

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้น
ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านไดใ้ห้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความ
ดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เป็นประธานกรรมการ 
และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 

   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และ
พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหแ้ก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
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  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จังหวัดกาญจนบุรี  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

   มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.1 (2) สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
เป็นบุคลากร ที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของอบต . ให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง
เริ่มมาจากบุคลากร ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน ซึ ่งเป ็นป ัจจ ัยสำค ัญในการพ ัฒนางานให ้ม ีค ุณภาพ จะต ้องม ีมาตรฐานในการ
ทำงานทีเ่ป ็นร ูปธรรม ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้ มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ ได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ต าบลต้องเป็นไปเพ ื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยว ิธ ีการบร ิหารก ิจการ
บ ้านเม ืองที ่ดี และคำน ึงถ ึงการม ีส ่วน ร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหล ักเกณฑ ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบร ิหารก ิจการ บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก ่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลส ัมฤทธิ ์ต ่อภารก ิจของร ัฐ ม ีประส ิทธ ิภาพเก ิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ดังนั้น 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างานมีความโปร่งใส และ ตรวจสอบการท างานได ้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ ื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถ ตรวจสอบได้ 
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มี ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

5. สถานทีด่ าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

6. ว ิธีด าเนินการ 

  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 25๕๘ 
  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 

  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. จ านวน  1  มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต.ไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรของ อบต.มีความพ ึงพอใจต ่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบ ุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของ อบต.มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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2.2.2 (1) สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
   3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

6. วิธีด าเนินการ 
   จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
   10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
และเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน 
   10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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2.2.2 (2) สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตาม ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น การที่ เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้อง
บริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2๕๓๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้อง เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการ ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ทั้งนี้ ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการ โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทุกโครงการและกิจกรรม 

 3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และ กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
  3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ ระบบกระจายเสียงตามสาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านและชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน 
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6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ 
– จัดจ้าง – ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง – ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การตรวจรับงาน - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อม
วงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วน ต าบลได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงตามสาย หน่วยงานราชการ 
เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

   ผลผลิต 
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
  ผลลัพธ์  
  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที ่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน - สามารถลด
ปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3 (1) สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ 
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว       
( One Stop Service) ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านเป็นศูนย์บริการประชาชนในการ
ติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค า ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่าน ติดตามความ คืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมี
การปรับระบบการท างานแต่ละ กระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้าน เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการ ตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดี
กับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
  นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตาม
เกณฑ ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้าน
ถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการ
พัฒนาเด็ก และเยาวชน,ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้าน
งาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้าน
การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของ รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การ
ลดและคัดแยก ขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม
เพ่ือปูองกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวย
ความสะดวกแก่ ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม ่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันไม ่เลือกปฏิบัติ  
  3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4. เป้าหมาย 
   ทุกส านัก/กอง ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียม กันและไม่เลือกปฏิบัติ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

  ทุกส านัก/กององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม ่เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูา
สาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริม ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม อาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัด ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
  6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกส านัก/กององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสาธารณชน 
  2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพกาให้บริการ ร้อยละ 80 
  3. ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ 
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2.2.3 (2) สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
1. ชื่อโครงการ :  โครงการจา้งส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การ บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่อ่ืนตามที ่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ต้องเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการ สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้นองค์การบริหารส่วนต าบลใน
ฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการ มีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
หรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความ ต้องการ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
จากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะ จากองค์การบริหารส่วนต าบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชน เกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้
ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้
เกิดความพึงพอใจ  
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ใน
การให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
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  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ภายในเขต จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
เขตพ้ืนที ่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
  6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
รูปแบบที่ ก าหนด  
  6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพงึพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
  6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
  6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
  6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖5)  
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลผลิต  
  1. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
  2. การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 (1) มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล  
  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)                  
พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหาร
ราชการไว้ว่า “การบริหาร ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนว
ทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546โดย ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ปฏิบัติงานตาม อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
ดังนั้นงานให้บริการจึง เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุก
ท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง และแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมา รับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้ เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านให้กับประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
  3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนได ้ 
  3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการ
บริการประชาชน ผู้มาติดต่อขอรับบริการ  
  3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการด าเนินงานได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  

  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศ
ให้ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
  6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ  
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชน ทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
  6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน า
จุดบกพร่องใน การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างม ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  ตลอดปีงบประมาณ  
8. งบประมาณด าเนินการ 

  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านกองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้ 
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2.3.2 (1) มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ ออกค าสั่ง อนุมัติ อนุญาตให้ปฏิบัติราชการแทนหรือด าเนินการอ่ืนใดของ  
                      ผู้มีอ านาจในองค์กร 
2. หลักการและเหตุผล 
  สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ 
ได้ บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมาย อ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหาร ส่วนต าบล จะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิ
ชอบในขั้นตอน ต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน จึงได้ ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ให้
รององค์การบริหารส่วน ต าบลช่องด่านและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วน ต าบลช่องด่าน 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  
  3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เสนอ
นายกองค์การ บริหารส่วนต าบลพิจารณา  
  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ให้รองนายก
องค์การ บริหารส่วนต าบลช่องด่าน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 – 25๖8  
8. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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2.3.2 (1) มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการตรวจสอบใช้ดุลพินิจ 

2. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามที่กฎหมายอ่ืนก าหนดไว้ ซึ่งในการ
ปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหาร ส่วนต าบล ฝุายบริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอ านาจในการ สั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพ่ือปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝุายบริหารด้วยการที่อ านาจ ทางปกครองโดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ หรือมีค าสั่งในเรื่องนั้น อย่าง
รอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ  
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกค าสั่ง อนุญาต อนุมัติ ใน
ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือก าหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการก ากับ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของส านักงานฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการ ปฏิบัติงาน
หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน เพ่ือตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
6. วิธีด าเนินการ 
  ๑) ให้มีคู่มือการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน 
  ๒) ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
  ๓) ให้มีการน าเผยแพร่ และจัดเก็บประมวลข้อมูลสามารถสืบค้นได้ 
  ๔) ให้มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๕) ให้มีการติดตาม ทบทวน หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
และถูกต้องอยู่เสมอ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)     52 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
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2.4  การเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงาน /บุคคล ในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 (1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ  :  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 

  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการ ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน สังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงจัด
ให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี 
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและ ก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุก กระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญใน การพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
  3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
  3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มี
แบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวน
ไม่น้อย กว่า 5 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

6. วิธีด าเนินการ  

  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็น ที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เว็บไซต์
องค์การ บริหารส่วนต าบลช่องด่าน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ  
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2.4.2 (1) ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

2. หลักการและเหตุผล  
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสั งคม ถือเป็นการสร้าง
รากฐานอันส าคัญ ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
ด ารงชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละเพ่ือ ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดีดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร 
หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่
ประชาชนต าบลช่องด่านผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
ด่าน อย่างสม่ าเสมอ องค์การ บริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการ ทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ท าความดีมีความซื่อสัตย์สุจริต 
และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน โดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้ เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ควร
ได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคล ตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาร ส่วนต าบลช่องด่าน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ จริยธรรม 
3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหาร ส่วนต าบลช่องด่าน  
  3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม  
  3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วน ต าบลช่องด่าน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและ จริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน  
  - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 5. 
พื้นที่ด าเนินการ  

  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
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6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด
หลักเกณฑ์ การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
  6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็น
แบบอย่าง  
  6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่นที่ผ่านการ คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 2565)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมใน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
  10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีค่านิยม 
ยกย่อง เชิด ชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 (1) ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่า การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัด
ให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้จัดให้มีการจัดท า
ข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านกับปลัดองค์การ บริหารส่วนต าบลช่องด่านและหัวหน้าส านักปลัด/
ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/
กอง/ฝุาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด  
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียด การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตาม
ข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 25๖5  
  3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผล  
  การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ 
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ก าหนด และรับสิ่งจูงใจ ตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับ 
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
  1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
  2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
  3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
  4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด และกรอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2548  
  1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น - 
ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็น
ต้น – ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับ ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด  
  1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนน  
  1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การ
ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผล สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 (1) มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กร” 
2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึงหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองคก์รที่มีหน้าที่ส าคัญ 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่มีหนา้ที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพอกน้อยจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
6. วิธีด าเนินการ 
   ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กร อาทิ 
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือคณะท างาน LPA จังหวัด 
   - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพอกน้อยจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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2.5.3 (1) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  ออกค าสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคล
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2. หลักการและเหตุผล 

   สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่านว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ขึ้น ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ
ช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเปน็การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและ
เฝูาระวังมิใหเ้จา้หน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงาน ครู บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไป
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานครู บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและ
เขา้องคป์ระกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
   6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ใหข้้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
   6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ 
ภายใน  5 วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
   รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
   ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 (1) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดย
จัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่าน โดยมี งานบริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของ
ตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความ คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการ
รักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ
ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน (ภายในศูนย์บริการร่วม 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน)  

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
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6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได ้ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 2565)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
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3.1.2 (1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีที่กฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และ
ตรวจสอบได้ 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านจึงได้จัดท า
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านได้
ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

  พ้ืนที่ทัง้ในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

6. วิธีด าเนินการ  

 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  – แผนการด าเนินงาน  
  - แผนอัตราก าลัง  
  - แผนการจัดหาพัสดุ 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
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  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
        - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 2565)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3.1.3 (1) มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนด ให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัด องค์กร  อ านาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการ และอ่ืนๆ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึง
ได้ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่
หลากหลาย  เพ่ือให้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย  ไดแ้ก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ 
ที่ท าการของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)  หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เ พ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์ 

 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

 พ้ืนที่ทัง้ในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

6.วิธีด าเนินการ  
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
  - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
  -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่  
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและ 
ให้ประชาชนสืบค้นได้เอง  
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
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  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ผ่าน
สื่อมวลชน/ การจัดแถลงข่าว 
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่องด่าน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – ๒๕๖5)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 (1) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ การด าเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

2. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน 
และมีเปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกขเ์พ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รบัความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แกไ้ขปญัหาได้
อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
   3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวังต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
กันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
   5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
   5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน 
   5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/รอ้งเรียน ดังนี้ 
   6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
   6.2 ทางโทรศัพทห์มายเลข034-603815 ทางโทรสารหมายเลข034-603815 ต่อ 111 
   6.3 ทางเว็บไซต ์ www.donsalab.go.th 
   6.4 ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน หมู่ 10 ต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อ
พลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  71160 

7. งบประมาณด าเนินการ 

   ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
   9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.1 (2) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  หลักการและเหตุผล 

  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม 
ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคมี
ระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอ านาจตาม
ข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ภายใต้อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ ส่วน
ที ่ ๓  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๙/๑ ก าหนดว่า การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนา มีความถูกต้องเป็นไปเป็นไปตามระเบียบฯ ครอบคลุม 
สามารถแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน    องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่านจึงได้จัดท าโครงการประชาคมเพ่ือเพ่ิมเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต าบลช่อง
ด่าน ระดับต าบล เพ่ือระดมความคิดเห็น ข้อมูล ปัญหาความต้องการ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารท้องถิ่น(ต าบลช่องด่าน) อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความ
คุ้มค่า มีประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ ก่อน
น าเสนอแผนงาน/กิจกรรม/โครงการของแต่ละหมู่บ้านต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
พิจารณาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ก่อให้เกิดการพัฒนาที่หลากหลาย 
ให้ก่อเกิดหรือมีการเปลี่ยนแปลงน าไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยระดับ
ท้องถิ่น ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและตัดสินใจในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  จึงจ าเป็นต้องอาศัยเวที
ประชาคมระดับต าบล  ในการรวบรวมข้อมูล ปัญหา/กิจกรรม/โครงการ ที่เป็นปัญหาความต้องการของ
ประชาชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งสามารถน าโครงการต่างๆจากแผนพัฒนาในปีนั้นๆ ไปด าเนินการได้ทันที
เมื่อได้รับงบประมาณ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)     70 



  ๓.๒  เพ่ือให้ผู้แทนชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน สามารถเข้าถึงปัญหาจริงๆ ที่เกิดขึ้น 
  ๓.๓  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๔  เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. พ.ศ. 2558 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
๔.  เป้าหมาย 
  ๑. การประชุมประชาคมระดับต าบล 
  2. การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
โดยยึดการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 
๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖5)   
๖.  วิธีการด าเนินงาน 
  ๖.๑  วางแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ในการด าเนินกิจกรรม 
  ๖.2  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  ๖.3  คณะกรรมการพัฒนาฯ ร่วมกับประชาคมประชุมประชาคมในระดับต าบล เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
  6.4  เสนอสภาฯให้ความเห็นชอบ 
  6.5  นายกอนุมัติและประการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  6.6  อปท. น าแผนที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
๗.  สถานที่ด าเนินการ 
  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน อ าเภอห้วยกระจา จังหวัดกาญจนบุรี 
๙.  งบประมาณ 
     20,000  บาท    
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑  แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน มีข้อมูลที่เชื่อมโยงสอดคล้องสามารถน าโครงการไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
๑๐.๒  ผู้แทนชุมชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  เสนอปัญหา  ความต้องการและเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ได้พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  ๑๐.๓  ประชาชนได้ใช้สิทธิบทบาทหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ท าให้การบริหารงาน
และการใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเกิดประโยชน์สูงสุด  
  ๑๐.๔  เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่าน จัดท าได้อย่างถูกต้องรอบคอบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
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3.2.2 (1) มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของ อบต.ช่องด่าน 

2. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง
เรื่องราว ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินงานบริการ สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้ จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน 
กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และ
เรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอน ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย  

  มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

6. วิธีด าเนินการ  
  จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ไดแ้ก่ 
   - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
   - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
   - ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน   

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ 
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน  
  4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
รวมทั้งม ีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  5. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสมตาม มาตรการที่ก าหนดไว 
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3.2.3 (1) มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
รอ้งเรียนร้องทุกขเ์สร็จแล้วให้แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
   3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
   3.3 เพ่ือให้ผู้รอ้งได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 

   ผู้ร้องเรียนร้องทุกขท์ุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

6. วิธีการด าเนินการ 

   ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไมเ่กิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

9. งบประมาณด าเนินการ 

   ไมใ่ช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

   10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
   10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการรอ้งเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 (1) ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนา  โดยมีผู้แทนประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 องค์กรจัดท า
แผนพัฒนา ข้อ 7 (1)(2) และข้อ 9,10 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบ องค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน โดยงานนโยบายและแผนส านักปลัด จึง
แตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 

  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วน ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคม องค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
ก าหนดด้วยความ ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ฃองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  คณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ต าแหน่งใน 
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปีตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ถ้าต าแหน่งใดว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน แทนกรรมการฯ ให้ครบ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่องด่าน เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช่องด่าน และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาใน
การ พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่าน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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3.3.2 (1) ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน 

3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วน ต าบลช่องด่าน อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการ
ประชาคม) ให้มี ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่น
คือได้ท าหน้าที่อย่าง ถูกต้อง 

4. เป้าหมาย  

  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๒๔ หมู่บ้าน  

5. วิธีการด าเนินการ  
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่าน อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล ช่องด่านในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ 
ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการ
พัสดุ เพ่ือเรียนรู้ ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  

7. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 (1) ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหาร
และปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การ 
บริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวก
และ การตอบสนองความต้องการของประชาชน  

  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
โดยให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตาม
ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
  3 . 3  เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ช่องด่าน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
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6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ ปฏิบัติ
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย  
   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
   (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน  
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
   (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
   (5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
   (6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
    1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
    2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ปี
ละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้เสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านทราบ เพื่อน าผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
    3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
    4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านมอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
  6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลช่องด่านพร้อมตัวชี้วัด  
  6.9 การติดตามและประเมินผล  
  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุง ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖5)  
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)     79 



มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบแลรายงานการควบคุภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 (1) มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ  :  แผนงานจัดท าการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วน ต าบลช่องด่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการ ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบ ส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ และ กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องจะท าให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนต าบลช่องด่านเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ 
3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544  
  3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี 
และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และ
เหมาะสม  
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์การบริหาร ส่วนต าบลช่องด่าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

  ส่วนราชการทุกหน่วยงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
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6. วิธีการด าเนินการ  
  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และ
วิธีการตรวจสอบ ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของ ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและ การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้ง การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด  
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่
ทางราชการ ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับนโยบาย  
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

   5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 2565)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มากขึ้น  
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
  10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
  10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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4.1.2 (1) มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน
หน่วยงานไม่ว่าจะ เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วย
ควบคุมหรือลดความเสี่ยง ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการ
ของหน่วยงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการ
ควบคุมภายในตามที่ กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ 
ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงิน
และบัญชีและการปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง
การจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุม
งานทุกด้านและสามารถ สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล 
ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่ และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ การควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด กิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไป อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความ
เสี่ยงหรือผลเสียหาย ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความ
มั่นใจแก่ ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับ ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย  
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ 
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หน่วยงานให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ  
  5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงิน แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
  5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
การปฏิบัติ ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ช่องด่าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือ
สรุปข้อมูล  
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖5  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ทุกกอง/ส านักปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ใน
การตัดสินใจ  
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้  
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา  
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
4.2.1 (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึง มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ ื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ ื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมใน เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่านเป็นไป อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปด้วยความ โปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเน ินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
6. ว ิธีการด าเน ินการ 
  - ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงาน
บุคคลในการ บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องอย่าง เคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มกีารประชาส ัมพ ันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จ ังหว ัด
อ ื่น รวมถ ึง ประชาสัมพ ันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการติดประกาศ 
  – มีการประชาส ัมพ ันธ์ลงในเว ็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
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  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึง
มีการแต่งตั้ง ประชาชน เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  -การบรรจุแต่ งตั้ งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจา
(คณะกรรมการ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จะออกค าสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อน วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการ เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้ด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่ง การข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการติดประกาศ และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่าน 
  - มีข ั้นตอนการตรวจสอบคณุสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ ื่อเลื ่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการ
เลื่อนระดับ/ การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
  - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบ
การด าเนินการที่ตนเองเห็นว ่าไม่เป็นธรรมได ้
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจาก คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  -ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงาน
บุคคล ในการที่ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเง ินเด ือนตามกฎหมาย ระเบ ียบ 
หน ังส ือสั ่งการ ข ้อบ ังค ับ ที่เก ี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้ บุคลากรทราบ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการ เลื่อนขั้น เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณา การเลื่อนข้ัน เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล การ
ประเมินที่ ไม่เป็นธรรม 
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  - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมติ
คณะกรรมการ พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงาน
ทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ตัวช้ีวัด  
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา 
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์  
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง 
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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4.2.2 (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ – 
จ่ายเงินการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ จัดให้มีการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้
งบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบร่วงหน้าและให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องข้อดู 

2. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติ คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการ ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมี
กระบวนการ ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง ม ีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได ้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการ ท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบ ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย  

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  
6. วิธีด าเนินการ  
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่านภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย 
เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  ตลอดปีงบประมาณ 25๖1 - 2565  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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8. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 พระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้
ด าเนินการส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับ ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน ระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการ  มีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ 
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขององค์การ บริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
  3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน ให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย  

  ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มี
การแต่งตั้งให้ม ีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านให้ความส าคัญใน
การมีตัวแทน ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชน
ไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด ความเสียหาย 
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  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที ่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ 
ตรวจการจ้างอย่าง ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

10. ผลลัพธ์  

  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร่วม ตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให ้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็น แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอ
เท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตก
เป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้อง มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เพ่ิมพูนความรู้ ความ เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้จัดท า
มาตรการให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)     91 



  3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีความรู้ความ
เข้าใจมิให้ ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 
100 แห่ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต  
  3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีความรู้ความ
เข้าใจใน แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตาม มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จ านวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วน ต าบลช่องด่าน จ านวน 15 คน รวม 19 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
   6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน ต าบลเข้ารับการอบรม  
  6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  เดือนมิถุนายน  

8. งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน 
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