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ค าน า 
 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานใน
ภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า  
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าส่ังท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การด าเนินการ 
บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   
 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตส่ีปี (พ.ศ. 2๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ขึ้น เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ   ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และ    
กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ 
และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าส่ัง คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย  
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ส่วนท่ี 1  
 

 

บทน า 

 
1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถ่ิน  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพื่อให้การบริการต่าง ๆ ของรัฐบาลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น                 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น  7  ประเภท ดังนี้ 

 1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)  สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 

 1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ  เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิ์ในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าให้
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2.  หลักการและเหตผุล  

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน ท่ัวโลก ท่ีจัดโดยอง ค์กรเพื่ อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35-38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
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แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมาก ประเทศไทยได้แสงดให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2556 การจัดต้ังองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปรามปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ี
ลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ี
ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง    
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ รวมถึงประชาชนในต าบล 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)      
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
4. เป้าหมาย 

 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์    
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ   จริยธรรม การขัดกันแห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ    
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล    
เกษมทรัพย์ ท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์
รวมถึงประชาชนในต าบล  มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
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4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง   
การทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาส   
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 
 
 

************************************* 
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ส่วนท่ี 2  
 

 

แผนปฏบิัตกิารป้องกันการทุจริต 

 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
กรอบการจัดท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจริต 5 ป ี

มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
การพิจารณาก าหนด โครงการ/กิจกรรม ประกอบตามแผนงานนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ กลุ่มหรือกิจกรรม

เปูาหมายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับการมิติท่ี 1 ในลักษณะดังนี้ 
 

มิติ 
กลุ่ม/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์/กิจกรรม 

มิติที่ 1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหารข้าราชการการเมือง ฝุายสภา
ท้องถิ่นและฝุายประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

วัตถุประสงค ์: เพื่อใหบุ้คคลใน
กลุ่มเปูาหมายมีจิตส านึกและตระหนักถึง 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ี
จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์: โดยให้บุคคลท่ีเป็นกลุ่ม 
เปูาหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการและ
ประชาชนทุกเพศและทุกภาคส่วน ได้
ตระหนักในการด าเนินกิจการ  
การประพฤติตน 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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มิติ 
กลุ่ม/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์/กิจกรรม 

มิติที่ 1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน 

วัตถุประสงค ์: ให้กลุ่มเปูาหมายมีจิตส านึก
และตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต การมี
จิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
ในความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้
มีจิตสาธารณะ 

มิติที่ 2 การ
บริหารราชการ
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

วัตถุประสงค ์: เพื่อแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมท้ังใน
เรื่องการบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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มิติ 
กลุ่ม/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์/กิจกรรม 

มิติที่ 2 การ
บริหารราชการ
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องใน
แต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีท าการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้
มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีด ารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 
หรือ รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
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มิติ 
กลุ่ม/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 

มิติที่ 3 การ
ส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/รอ้ง
ทุกข์ 
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มิติ 
กลุ่ม/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 

มิติที่ 4 การ
เสริมสร้างปละ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานจัดท าระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
4.1.2 มีการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการ
จัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหา
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการ
ได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ – จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ท้ังนี้
อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 

 4.3 ส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว ้
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวัง
การทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
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แผนปฏบิัตกิารป้องกันการทุจริต 

 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมอืง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมอืง ฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.1.1 (1) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1.1.1 (2) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
1.1.1 (3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 
1.1.2 (1) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต” 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดท าคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 

1) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเท่ียวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

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

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2) โครงการพาน้องท่องธรรมะ 

5,000 
5,000 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

มิติที่ 1 รวม 6  โครงการ/ 1  กิจกรรม/ 2 มาตรการ 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพือ่ป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

(1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

- - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความโปรง่ใสในการ
บริหารงานบุคคล  
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ” 
2.2.3 (1) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ใหเ้ป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.4 การเชิดชู้เกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1 (1) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- 
 
- 

3,000 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรอืรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1 (1) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ 
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์”           
2.5.2 (1) กิจกรรม ใหค้วามร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
2.5.2 (2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”    
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน”                             
2.5.3 (2) มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ” 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไมใ่ช้งบประมาณ 

มิติที่ 2 รวม 2 โครงการ/ 9 กิจกรรม/ 6 มาตรการ 3,000 - - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) กิจกรรม “การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของอบต. 
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”                             
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์” 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 3.2 รับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
3.2.1 (2) โครงการการด าเนินงานศูนย์รับ 
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล 
3.2.2 (1) โครงการ อบต. เกษมทรัพย์ เคลื่อนที่ 
3.2.3 (1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

10,000 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 (1) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผล การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอบต.เกษมทรัพย์ 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติที่ 3 รวม 3 โครงการ/ 3 กิจกรรม/ 5 มาตรการ 10,000 - - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทอ้งถ่ิน 

4.3.1 (1) โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้
มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 

5,000 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชัน 
โดยภาคประชาชน 
4.4.2 (1) กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์ 
กรณีพบเห็นการทุจริต 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติที่ 4 รวม 3 โครงการ/ 6 กิจกรรม/ 2 มาตรการ 5,000 - - - -  
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ส่วนท่ี 3  
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
มิตทิี่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
 
โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจท่ีได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ท า
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
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 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

***************************** 
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โครงการล าดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงท่ีใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นท่ียอมรับ ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ท่ีผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีก ารแก้ไข เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท า
สมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานท่ีได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร 
เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 
 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุก
วันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับมอบหมายตาม
ก าหนด 

***************************** 
 

โครงการล าดับท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคล่ือนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ท้ังด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้น  ๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่าง  ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าท่ีใด ๆ แล้ว     
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ 
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริ ต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวช้ีน าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าท่ีและบทบาท
แห่งตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความรับผิดชอบ ต้ังใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่องาน ต่อ
หน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกัน
การทุจริตข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
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 2.3 เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จ านวน 47 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ จ านวน 30 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 
พ.ศ. 2561  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 6.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการท างาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาท่ีดี 

***************************** 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 

มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีน ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีน ามาเผยแพร่ 

***************************** 
 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประ โยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผ ลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจท่ี
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์ เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

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

***************************** 
 
โครงการล าดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน  อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
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รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญท่ีจะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหา
คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ัง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็น
พื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

***************************** 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาไม้ท่ี

ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยท้ังสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพิ่มปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีท่ีเรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง          
เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” 
หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ
สมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์
ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด ได้ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ 
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
จ านวน 9 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ท้ังไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว    
รั้วกินได้ เป็นต้น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ท่ีเส่ือมโทรมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จ านวน 9 หมู่บ้าน และพื้นท่ีท้ังหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ผู้น าชุมชนกลุ่ม
ต่าง ๆ ท้ัง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่ม
เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาค
ส่วน เป็นต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ และแหล่งน้ า        
คูคลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 
(กลุ่มรวมทุกชุมชน) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่ม
ย่อยแต่ละชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง      
ท าความสะอาดถนนและพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล      
เกษมทรัพย์ 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อื่นๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เกิ ดก ลุ่มอาสาสมั ครพิ ทักษ์ทรัพยากรธร รมชา ติและ ส่ิงแวด ล้อมใน ชุมชน เพิ่ มม ากขึ้ น 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 

***************************** 
 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือ
สถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถ
เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหา
ต่างๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม สาน
สายใยครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
และโรงเรียนในเขตต าบลเกษมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตร
หลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวท่ีเข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน 
ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเส่ียงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพ
ติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ปกครอง นักเรียนระดับช้ัน ป.6 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โรงเรียนใน
เขตต าบลเกษมทรัพย์  ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
 6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 
 6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 
 6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ีของตนเอง 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 10.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 

***************************** 
 

โครงการล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละท้ิงค าส่ังสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึง
ด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตท่ี
เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตท่ีผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย 
หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด 
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 เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนท่ีมี
พลังอันส าคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็ก
และเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้า
ท า กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้
พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 
 โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการท่ีช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ี ดี ให้มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนท่ีน าธรรมะน าหลักค าสอนท่ีรับไป
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงาม
เหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพ
ท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตท่ีสมบูรณ์ท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา 
ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเส่ือมปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง รู้วิธีการปูองกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้าง
ภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพื่อเกื้อกูล
ตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลเกษมทรัพย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
 6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 
 6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 
 6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 
 6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
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 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

***************************** 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

โครงการล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

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

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงท่ีคนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางท่ีคนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.3 จัดต้ังคณะท 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 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

***************************** 
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 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเร่ืองการ
บรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 
โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ เป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานใน
การท างานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 24 เดือนตุลาคม 
2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 9
เดือนพฤศจิกายน 2558 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
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 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

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

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อย
กว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 

***************************** 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
ส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

***************************** 

โครงการล าดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
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 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

***************************** 

โครงการล าดับท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

***************************** 

 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

โครงการล าดับท่ี 1 

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

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่น
ก าหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงมี
การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
 6.4 จัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
 6.5 จัดให้มีปูายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  

***************************** 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหนา้ที่ให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ
ท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ให้ส้ันลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลเกษมทรัพย์ 
 4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระงามเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

***************************** 

โครงการล าดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
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ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมา
รับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ 
ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 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 
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  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดท าค าส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนท้ังเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มกีารส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 

***************************** 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนมัุติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
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 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าส่ังฯ 
 6.3 ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

***************************** 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เปน็ที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท า
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดี       
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ผ่านทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

***************************** 
 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่น
ในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลเกษมทรัพย์ 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ศาลาเอนกประสงค์ ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
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  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

***************************** 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง เศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน  เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย 
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ี
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 ต้ังแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนท้ิงช่วงและปริมาณน้ าฝนท่ีมีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้
เกษตรกรในพื้นท่ีชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถท านาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีอยู่ใกล้กับคลองส่งน้ า 
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ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ าจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นท่ีการ
ท านาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชท่ีใช้น้ าน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนา
ปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทนการ
ปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พื้นท่ีท าน้ า 1 ไร่ ใช้น้ า 1,738 ลูกบาศก์เมตร 
ขณะท่ีพื้นท่ีปลูกสับปะรด 1 ไร่ ใช้น้ า 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการด าเนินการมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นท่ีต าบลหนองตาแต้มอย่างยั่งยืน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเกษมทรัพย์คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไป
เพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้
จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจ า
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิต
อีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลเกษมทรัพย์ 
 5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2561 
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  3,000 บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 
9. ตัวชี้วัด 
 9.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ อ
สนองพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกรและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จ านวน 100 คน 

10. ผลลัพธ ์
 10.1 เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชด าริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลหนองตาแต้มได้ 
 10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 

***************************** 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล        
เกษมทรัพย์” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนด 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์กับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท า
ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
ก าหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
เป็นต้น 
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  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 

***************************** 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เนื่องจาก
เห็นความส าคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ยังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ี
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
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ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีช้ีแจงข้อทักท้วงไป
ยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้ เสร็จส้ินภายใน 45 วัน  นับจากวัน ท่ีไ ด้รับทราบผลการวินิจฉั ย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติ
การและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่
อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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โครงการล าดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่ อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ท้ังส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

***************************** 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์ขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
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 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

***************************** 
 
โครงการล าดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง     
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย
มิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับ
เรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็น
การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระท าการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบนอกเหนืออ านาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล      
เกษมทรัพย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี 

***************************** 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล    
เกษมทรัพย์” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บงัคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์ ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทร ัพย์ เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ ขึ้น 
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย   จ่ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
จ านวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรอง
ส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จ านวน 1 ฉบับ 
 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

***************************** 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารท่ีส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่ 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

***************************** 
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โครงการล าดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ี
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคล่ือนท่ี 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านส่ือมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

***************************** 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล   
เกษมทรัพย์ จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
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 3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 9 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อ
น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ 
 6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีก าหนด 
 6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 6.8 จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 9 หมู่บ้าน ระหว่าง
เดือนมีนาคม – เมษายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการล าดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน
พื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-009 892 ทางโทรสารหมายเลข 044 -009 893 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

***************************** 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในทอ้งถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เคลื่อนที ่

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เคล่ือนท่ี เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าท่ี อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหาก
จ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุดร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
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4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ชุมชน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนต าบลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมด 
 4. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี 
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการ
แก่ประชาชนท้ัง 17 ชุมชน 
  4. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี 
  5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคล่ือนท่ี 
  7. น ากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ชุมชน ในเดือนมีนาคม 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์อย่างท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟัง ท้ังในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 

***************************** 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเปน็ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2565 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

***************************** 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.3.1 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โดยส านักงาน
ปลัด จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ให้สอดคล้อง
กับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จ านวน 9 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนต าบล
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จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 
2561  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ท่ีก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบล  
เกษมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

***************************** 
 

3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 9 หมู่บ้าน 

5. วิธีการด าเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
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เกษมทรัพย์ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

***************************** 

3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 
 1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 



         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565) Action Plan for Zero Tolerance & Clean Thailand 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                                             

 
72 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการโครงการ 
 6.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ หรือโครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

***************************** 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์ จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็น
ประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ     
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

***************************** 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

โครงการล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ไ ด้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ ท่ีทางราชการก าหนดไว้  ซึ่ง ไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ี
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

***************************** 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงส าคัญหรือเป็นหัวใจขององ ค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือส่ังการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง
การโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ท่ีมีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งต้ัง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
 - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าส่ังการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จะออกค าส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่
ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเล่ือน
ระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือน
ต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/
การเล่ือนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการท่ีตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จะออก
ค าส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
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 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้ด าเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเล่ือนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ออกค าส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 

***************************** 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการท่ี
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุก
สามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

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

***************************** 

โครงการล าดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

5. วิธีการด าเนินการ 
 - มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อส้ินปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

9. ตัวชี้วัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

***************************** 
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเ ข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

***************************** 
 
โครงการล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ท่ี
ได้รับแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าท่ีตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคล่ือนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
ตนเองได้รับการแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีแล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะ
ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความ
เข้าใจ ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ผลลัพธ์ 

 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

***************************** 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหนา้ที่

ให้เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น



         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565) Action Plan for Zero Tolerance & Clean Thailand 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                                             

 
84 

แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ั ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จ านวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์  จ านวน 18 คน รวม 22 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

***************************** 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
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บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จ านวน 17 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

***************************** 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หากใช้ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันในระดับ 
อบต. 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

โครงการล าดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ีทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

**************************** 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1 0.00

2 โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 1 0.00

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 1 0.00

4 ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 0.00

5 เฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 4 0.00

6 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 4 0.00

7 ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ว่าทุจริตและปฏิบัติราช

การตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

2 0.00

8 การประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 4 0.00

9 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 2 0.00

10 แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 3 0.00

11 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย 

และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

4 0.00

12 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 2 0.00

13 การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 4 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

14 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 0.00

15 การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ 3 0.00

16 อบรมกรรมการตรวจการจ้าง 4 0.00

17 ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 

การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

2 0.00

18 ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบร

ิหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

3 0.00

19 เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 2 0.00

20 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00

21 การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 2 0.00

22 สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2 0.00

23 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 

และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง

3 0.00

24 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 3 0.00

25 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 4 0.00

26 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

27 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 0.00

รวมทั้งสิ้น 0.00 10 1 6 10

** ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน นางสาวอุไรพร คานไธสงค์

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


