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คํานํา 
   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึน                     
อย่างต่อเนื่องทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม                 
ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ี
หน่วยงานในภาครัฐ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและ
มีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้การ
ดําเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จึงได้จัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุข้ึน                
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ               
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามวิสัยทัศน์กําหนดไว้และเป็นการถือปฏิบัติตามคําสั่ง คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
 
 

งานกฎหมายและคดี  
สํานักปลัด  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง          หน้า 
ส่วนท่ี ๑  บทนํา 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร       ๑ 
หลักการและเหตุผล          ๒ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        ๓ 
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน         ๔ 
เป้าหมาย           ๔ 
ประโยชน์ของการจําแผน          ๕ 

ส่วนท่ี ๒   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แยกตามมิติ    ๖ 
มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต        ๗ 
มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต       ๘ 
มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน     ๑๐ 
มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ    ๑๑ 

              ชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส่วนท่ี ๓  รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ        
มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต        ๑๒ 
มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต       ๒๐ 
มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน     ๓๑ 
มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ    ๓๗ 
  ชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 

ภาคผนวก 
� สําเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
� สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
         การทุจริตในระดับท้องถ่ิน  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถ่ิน  ได้แก่       
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทาง
ปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่      
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก อํานาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 

สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถสรุปประเด็นได้   ดังนี้ 

   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายท่ี
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทํา
ให้เกิดการทุจริต 
    ๒) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ี
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
                   /5) การได้รับค่า.... 

บทนํา 



   ๕) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น                 
ปัจจัยหนึ่ง ท่ีทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทําให้
เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม“รายได้พิเศษ”ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

๒.หลักการเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา                    
ลําดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน                    
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน                
อย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับ
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริต
คอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า                    
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยใน                  
ปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 
ได้ลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชัน
อยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุ
ท่ีทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคมซ่ึงเป็นสังคม
ท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได้  ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน 
จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ                   
ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่               
ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน 
              /ประชาชน........ 



ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”             
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน                     
ไม่ใช้ ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น                              
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception  Index : CPI) 
         ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                      
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร 
จัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ี เ ป็นรูปธรรมอย่ างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิ บั ติอย่างมีประสิทธิภาพ                            
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ   จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดําเนินการป้องกันการทุจริต  ท้ังนี้ ได้มุ่งเน้นให้การดําเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบ
ราชการท่ีมีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม                  
ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุน
ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖   
          องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทํา
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการดําเนินการ
เรื่องโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถทํางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม                 
โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ และเป็นไป
ตามแผนจังหวัดชุมพรใสสะอาด 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
 “  สะดวกสัญจร        เกษตรกรพัฒนา        ศึกษาเรียนรู้        ฟ้ืนฟูอาชีพเดิม                                           
                      ส่งเสริมการตลาด   ธรรมชาติเลิศล้ํา    อุตสาหกรรมท่องเท่ียว    หนึ่งเดียวเขาทะลุ  ” 
                                /พันธกิจการพัฒนา....... 



พันธกิจการพัฒนา (Mission) 
1) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
3) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชน 
4) ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชน 
๖) การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ 
๑) การพัฒนาบํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและงานก่อสร้างต่างๆ

ให้ได้มาตรฐาน 
๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๓) ส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
๕) พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม 
๗) การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการและสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
                 /รวมถึง........ 



รวมถึง ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ                
มิชอบของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง 
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง                
การทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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



 

  ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

มิติ ภารกจิตามมิติ 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๑. การ  
สร้างสังคม     
ท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 

๑ . ๑  ก า ร ส ร้ า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก่
บุ ค ล า ก ร ท้ั ง
ข้ า ร า ช ก า ร 
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการ
ก า ร เ มื อ ง              
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
และฝ่ ายประจํา
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถ่ิน 
 
 

(๑) โครงการรณรงค์
สร้างจิตสํานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมตามหลัก                  
ธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าท่ี   
 (๒) มาตรการ“ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ 
(๓)มาตรการจัดทํา               
คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 

 

๑.๒ การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

(๑)มาตรการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
(๒)โครงการคัดแยกขยะ 
ช่วยเหลือสาธารณะ  ลด
ภาระสังคม 
(๓)โครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบตาม
หลักปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ 

- 
 

 
 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

 - 
 

 
 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

 

1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
 

(๑)กิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ(กิจกรรม
“โตไปไม่โกง”) 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

มิติที่ ๑ รวม ๓ มาตรการ/๓ โครงการ 
๑ กิจกรรม/ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  



 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๒.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

(๑) กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

- - - -  

๒.๒ มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑)มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล(ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 

(๒)กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 

(๓)มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

- 
 
 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 
 

- 
 
 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๓ มาตรการการ
ใช้ดุลพินิจและใช้
อํานาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง     
ท่ีดี 

(๑) มาตรการการสร้าง
ความ โปร่ ง ใส ในการ
บริหารงานบุคคล(ถือ
ปฎิบัติตามระเบียบ) 
 
(๒)มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบัิติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 
 

(๑) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรตหิน่วยงาน/บุคคลท่ี
ประพฤติ ปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์ 
 
(๒)กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติ
สาธารณะ 
(๓) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรตผิู้ดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๒.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณ ี
ได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 

(๑) มาตรการจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  
 
(๒) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ดาํเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัตริาชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะล ุ
 
(๓) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
 
(๔) มาตรการดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรยีน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ
ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ” 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 

 

มิติท่ี ๒ รวม ๗ มาตรการ 
-โครงการ 

๖  กิจกรรม 
 

- - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมสี่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทาง
ท่ีเป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ทุก
ข้ันตอน 
 
 
 
 

(๑)มาตรการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 
(๒)มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางท่ีประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
(๓)โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
     
๓.๓ การส่งเสรมิให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(๑)โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
(๒)มาตรการดําาเนิน
งานรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ 
(๓)กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

(๑) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
(๒)มาตรการแต่งต้ัง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ” 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
  
 
- 
 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี ๓ รวม ๔  มาตรการ 
๑ กิจกรรม 
๓ โครงการ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 



 

๔.การเสรมิ 
สร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการตรวจ 
สอบการปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 
๔.๒ การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได ้

(๑)  กิจกรรมจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน 
(๒ กิจกรรมติดตาม 
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน  
(๑) มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
(๒) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนทราบ 
(๓) กิจกรรมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพยส์ินของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะล ุ

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓ การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ         
สภาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

(๑) โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถ่ิน คณะ
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถ่ิน 
(๒กิจกรรมส่งเสรมิสมาชิก
สภาท้องถ่ินให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
- 

 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
- 

 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๔ เสรมิพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ ทุจริต 
 

(๑ กิจกรรมการตดิป้าย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจรติ 

(๒) “มาตรการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต” 

๕,๐๐๐ 
 

 
 

- 
 
 

 

๕,๐๐๐ 
 

 
 

- 
 
 

 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 

 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 

 

 

มิติท่ี ๔ รวม 
 
 

๒ มาตรการ 
๖ กิจกรรม 
๑ โครงการ 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  

 



 

ส่วนที่ ๓ 
 

 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุข                
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  
๑.ช่ือโครงการ : โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ 
                   เจ้าหน้าท่ี   
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม  
เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างท่ีขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงามท้ัง กาย วาจา 
ใจ ท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซ่ึงถ้าบุคลากรทุกคนท่ีทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและ ไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการท่ีองค์กรนั้นๆ และเพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
และข้าราชการ  ฝ่ายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทํา โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวนี้ข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต  

3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้เกิด          
     ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

  3.3 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ 
               ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ       
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ี                     
ในกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงจะได้แก่ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล                    
เขาทะลุ  เพ่ือปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม 
และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ   ไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



 

  ตัวช้ีวัด ประชาชนผู้มารับบริการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  เกิดจิตสํานึก
ท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม  
 

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล                   
                    เขาทะลุ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ  พ.ศ. 25๕๓ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทําประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้าง
และลูกจ้างประจํา กําหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างประจําขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้องเป็น
ธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดม่ันในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทําการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 
11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบบลเขาทะลุ  ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าว
มาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ี
เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบล เขาทะลุ  ได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ” ข้ึน เพ่ือให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุก
ระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล  
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  



 

  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ  
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  เปิดเผยเป็น
การท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร                
ของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
 

1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 
5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซ่ึงสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่า



 

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ี
เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุจึงได้ตระหนักและ
เห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ัง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด                   
ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ   
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
  4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
๑.๒.๑  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) มุ่งสู่
การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า                            
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  จึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึน  
เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 256๐ – 
256๔) ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค์  



 

  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล  
  3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร่มากกว่า ๓ เรื่องข้ึนไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปลูก
จิตสํานึก  
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร่ 
 

๑.๒.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
๑. โครงการคัดแยกขยะ ช่วยเหลือสาธารณะ  ลดภาระสังคม 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ขยะมูลฝอยหรือของเสีย แบ่งเป็น มูลฝอยธรรมดาท่ัวไป ได้แก่ มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม 
พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล กากสารเคมี สารเคมี
กําจัดแมลง กากน้ํามัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ใช้แล้ว แหล่งกําเนิดของเสียท่ีสําคัญ ได้แก่ ชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมเนื่องจากขยะทุกวันนี้คนไทยกว่า ๗๐ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง ๑๔ล้านตัน
ต่อปี แต่ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง ๗๐ % ของขยะท่ีเกิดข้ึน จึงทําให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
ตามสถานท่ีต่าง ๆ หรือมีการนําไปกําจัดโดยวิธีกองบนพ้ืนซ่ึงไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม คือ 

๑. อากาศเสีย เกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ้งทําให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ 
๒. น้ําเสีย เกิดจากการกองมูลฝอยท่ีตกค้างบนพ้ืนเม่ือฝนตกจะเกิดน้ําเสียซ่ึงไหลลงสู่แม่น้ําทําให้เกิดภาวะ

มลพิษทางน้ํา 
๓. แหล่งพาหะนําโรค จากมูลฝอยตกค้างบนพ้ืนจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน ซ่ึงเป็นพาหะ

นําโรคติดต่อทําให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๔. เหตุรําคาญและความไม่น่าดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดทําให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากของเสียอันตราย 
ของเสียอันตราย หมายถึงของเสียท่ีมีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยวัตถุอันตราย ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ระบุว่ามี ๑๐ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์
ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง พันธุกรรม                        
วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคืองและวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดอาจทําให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 
ปัญหามลพิษจากของเสียอันตราย ท่ีสําคัญซ่ึงกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 



 

๑. ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สารเคมี เศษวัตถุดิบ เศษผลิตภัณฑ์ น้ําเสีย อากาศเสีย  
๒. ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อ เศษชิ้นส่วนอวัยวะต่าง ๆ เศษเนื้อเยื่อ  

สารกัมมันตรังสี ซากสัตว์ทดลองและสิ่งขับถ่ายหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย 
๓. ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน เม่ือหมดอายุการใช้งานแล้ว ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ น้ํายา

ทําความสะอาด เครื่องสุขภัณฑ์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ สารเคมี กําจัดแมลง  
๔. ของเสียอันตรายจากภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ภาชนะบรรจุสารเคมี ประเภทสารเคมี กําจัดศัตรูพืช 

การแก้ปัญหาขยะมูลฝอย  
๑.  ก่อนจะท้ิงขยะ เราจะสามารถลดปริมาณขยะและนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ มีแนวคิดอยู่ ๗R คือ  

-REFUSE  การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีจะสร้างปัญหาขยะรวมท้ังเป็นมลพิษต่อ    
             สิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอ่ืน ๆ  
-REFILL    การเลือกใช้สินค้าชนิดเติมซ่ึงใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นกว่า ขยะก็น้อยกว่าด้วย  
-RETURN  การเลือกใช้สินค้าท่ีสามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องด่ืมต่าง ๆ  
-REPAIR    การซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ไม่ให้กลายเป็นขยะ  
-REUSE    การนําบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่นใช้ถุง ผ้าไปช็อปป้ิงแทนถุงก๊อบแก๊บ  
-RECYCLE การแยกขยะท่ียังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น บรรจุภัณฑ์                      
              พลาสติก แก้ว กระป๋องเครื่องด่ืมต่าง ๆ  
-REDUCE  การลดการบริโภคและหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  

๒. ท้ิงขยะในท่ีท่ีจัดไว้ให้ 
๓. ควรมีการคัดแยกขยะและแยกท้ิงลงในถังรอง 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จึงจัดทําโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การท้ิง การ
คัดแยกขยะและการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี  โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนในตําบลเขาทะลุ มีความรู้เก่ียวกับ
ขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ  วิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยก การนํากลับมาใช้ใหม่  
การกําจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมท้ังขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง จากการท่ีประชาชนนําความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติคัดแยก
ขยะจากต้นทาง  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
๓.๒เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน และชุมชนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความจําเป็นในการคัดแยกขยะและการใช้

ประโยชน์จากขยะมูลฝอย  
 ๓.๓เพ่ือลดปริมาณขยะจากแหล่งกําเนิดและลดภาระการกําจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๔เพ่ือป้องกันปัญหามลพิษท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๓.๕เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบในอนาคต โดยเฉพาะการ 

เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแยกประเภทขยะอินทรีย์ขยะท่ัวไป และขยะอันตราย  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ กําหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในอัตราท่ีเหมาะสม และมีความ
เป็นไปได้ให้สอดคล้องกับความเหมาะสมด้านงบประมาณ อัตรากําลังคน และผลการศึกษาทางพฤติกรรมและ 
ทัศนคติของประชาชน  

๔.๒ จํานวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลเขาทะลุ ๑๑ หมู่บ้าน มีการดําเนินการคัดแยก
ขยะอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่การคัดแยกท่ีแหล่งกําเนิด โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ออกจากขยะท่ัวไป
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลในปีแรกและเพ่ิมเป้าหมายร้อยละ ๒๐              
ในปีต่อๆ ไป 

๔.๓ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนําร่อง จํานวน ๑๐๐ ครัวเรือน ใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะในครัวเรือน 



 

๔.๕ปริมาณขยะลดลงร้อยละ ๑๐ต่อปี  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑อบรมกลุ่มเป้าหมายจํานวน ๑๐๐ ครัวเรือน โดยหลักการคัดแยกขยะการใช้ประโยชน์จากขยะและ
วิธีการจัดการขยะเป็นระบบครบวงจร ต้ังแต่การคัดแยกท่ีแหล่งกําเนิดการเก็บรวบรวม และการกําจัดขยะโดยวิธี
เหมาะสม  

๖.๒ร่วมรณรงค์ประชาสมพันธ์เชิงรุกให้ท่ัวถึงทุกชุมชน ทุกหลังคาเรือน เพ่ือสร้างแรงจูงใจเพ่ิมความรู้ 
ความเข้าใจความร่วมมือในการคัดแยกขยะ 

๖.๓ ประชาชนหมู่ท่ี ๑ และหมู่ข้างเคียงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านนําร่องในการคัดแยกขยะ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ   ๕๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ กลุ่มเป้าหมายนําร่อง มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
๑๐.๒ มีการนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์มากข้ึนและเหลือปริมาณขยะมูลฝอยนําไปกําจัดจํานวนน้อยลง 
๑๐.๓ มีการบริหารจัดการขยะ และคัดแยกขยะอย่างมี ประสิทธิภาพ  
๑๐.๔ ปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดน้อยลง 
 

๑.๒.๓  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฎิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  โครงการ พัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเ พียงตามแนวพระราชดํ าริ                      
เป็นโครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ท่ียากจน
ของราษฎร พร้อมท้ังได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ 
โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบ้ืองแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่                 
พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการท่ีมุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า เป็นข้ันตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ท่ี
เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพร้อมของเกษตรกรได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตําบลเขาทะลุ  จึงจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคม
และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   

  3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
  3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
  3.4 สามารถสร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับประชาชน  



 

  3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  ประชาชนและผู้ท่ีมีความสนใจในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ     
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
  6.2 ส่งเสริมหมู่บ้านเป้าหมายให้ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  พ.ศ. 25๖๑ –  พ.ศ. 25๖๔   
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้  
   10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักมีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง   
 

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑. กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ(กิจกรรม                              
“โตไปไม่โกง”)  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒มาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและ
จัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุพิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”) ข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําให้เด็กและ
เยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุดโดยการ
ปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซ่ือสัตย์สุจริต การยึดม่ันในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะ
ถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึง
สังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 



 

 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เชิงปริมาณเด็กและเยาวชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จํานวน ๕๐ คน 
 เชิงคุณภาพเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู้

ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 ๖.๓ ดําเนินการตามโครงการ 
 ๖.๔ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตนาจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  
2. หลักการและเหตุผล  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว                 
3  ฉบับ ปัจจุบัน ท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ                        
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ัน
การทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ิน
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ



 

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีคําครหา                 
ท่ีได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูง
ท่ีคนทํางานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ี
คนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืน 
และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผง
ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นท่ี
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็น
รูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริหารงานด้วย
ความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการ
จัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย 1 ครั้ง  
  4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง  
  6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์  



 

  10.1 ตัวช้ีวัด   
   - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ  

  10.2 ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต  
  ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้  
– ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
๑.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล เขา
ทะลุเป็นบุคลากรท่ีมีความสําคัญต่อองค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มี
ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐานในการทํางานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางาน
ได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. ๒๔๙๖มาตรา ๕๐วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖มาตรา ๖ ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดชุมพร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลและประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการ
ทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๓.๒เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิตจัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๑มาตรการ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีดําเนินการ 



 

 ๖.๑กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๖.๒นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 ๖.๓ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 ๖.๔ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖.๕สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ๑๐.๑ผลผลิต 
          - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน ๑ มาตรการ 
 - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
      ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่น้อยกว่า                  
ร้อยละ ๙๐  
 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีได้ 
 

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ  โดยยึดถือและปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง  
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน  
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1 หัวหน้าส่วนและผู้อํานวยการกองคลัง  
  4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
6. วิธีดําเนินการ  



 

  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง  
  6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน   
           งบประมาณ  
  6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี  
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี  
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
            ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ด้วยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนในพ้ืนท่ีให้ได้มากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถ่ินกําหนด 
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดย
ถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย
ความซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จึงมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี                   
มีการแสดงข้ันตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  



 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น  
  6.2 จัดให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินการ
ให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
  6.3 จัดให้มีการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  
   6.4 จัดให้มีสถานท่ีสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันสําหรับผู้พิการ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช่งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์  
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
๑. ช่ือโครงการ “กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้าง
แบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์
สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓.๒เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
 ๓.๓เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๔เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอันเป็น               
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  สื่อสังคม (Social Media) 
เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  หน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

 



 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
๑. ช่ือโครงการ “กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจ ร่วมเป็นแกนนําในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุจึงได้
จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศ
เชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญ
กําลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งม่ัน ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 ๓.๒เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 ๓.๓เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งข้ึน 
๔. เป้าหมาย  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลเขาทะลุ 
๕. สถานท่ีดําเนินการ    ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  ๖.๒ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  ๖.๓จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
  ๖.๕สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน  และเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้มีจิตสาธารณะ 
 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ช่ือโครงการ  กิจกรรม”ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลัง
ได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ต้องหัน



 

กลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนท่ีเล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และ
ท่ีสําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุได้
เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็น
ลําดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและ
ลดต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง จึงได้จัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อม
นําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้
น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
๔. สถานท่ีดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๒ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๓จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
 ๕.๕สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) 
๗. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๙. ผลลัพธ์  ประชาชนผู้ปฎิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูเกียรติ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน  และเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฎิบัติตน 
   
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต                  
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
1 1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อการ
ดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 



 

และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการ
ดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  

  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ หน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑ช่ือโครงการ :กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ    
                 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี ผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., 
จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุยังให้ความสําคัญกับการให้ความร่วมมือกับสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง 
มีหน้าท่ีให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วง
ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันท่ี
ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วงก็จะ
ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับทราบผล
การวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 ในกรณี
ท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายกฏหมายและคดี 
ดําเนินการทางวินัย และองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย



 

เคร่งครัด เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  เพ่ือความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุไม่พบการทุจริต
แต่อย่างใด  
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือ 
                     การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
6. วิธีดําเนินการ  

  - ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   

  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  10.1 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ 
            ตรวจสอบพบการทุจริต  
  10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหาร 
            กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าท่ีท่ี
กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                
ซ่ึงในแง่ของการทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือ
ตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต 
ซ่ึงหน่วยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสําคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จึงได้มาตรการ     
“ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  การตรวจสอบ ควบ คุม  ดู แลการปฏิ บั ติ ร าชการขององ ค์การบริ หา รส่ ว น ตํ าบล เขาทะลุ                      
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  



 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
6. วิธีดําเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  

  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือคณะทํางาน   
       LPA จังหวัด  
  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฎิบัติ 

               ราชการจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ  
  

2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
๑. ช่ือโครงการ  มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒กันยายน๒๕๕๗ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรร
มาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุจึงได้จัดทํา
มาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่อง
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้า
ระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติ                
มิชอบ 
 ๓.๒เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
๔. เป้าหมาย  มีกระบวนการ/ข้ันตอนกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาะลุ 
๖. วิธีดําเนินการ 



 

  ๖.๑ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีมีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  ๖.๒แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 
  ๖.๓กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  ๖.๔แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน ๑๕ 
วัน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ   ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัดร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 
 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนดี้ส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
๑. ช่ือโครงการมาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ                 ท่ี
ทําการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ 
ของรัฐดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล เขาทะลุจึงได้
ให้มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุโดยมีงานศูนย์บริการ
ข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะ
ได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 ๓.๒เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จํานวน ๑ แห่ง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีดําเนินการ 



 

 ๖.๑มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 ๖.๒ มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการท่ีกําหนด 
 ๖.๔ มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 ๖.๕ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ   ๔ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
๑ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล 
                  เขาทะลุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าท่ี 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media)  ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากย่ิงข้ึน  
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ/หมู่บ้าน  
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 



 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๙/๑ ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซ้ือจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้างให้ส่วนราชการดําเนินการโดย
เปิดเผยและเท่ียงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์
ท่ีจะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน ๒ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตตําบลเขาทะลุ 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
   - ประกาศการจัดซ้ือจัดจ้าง  
   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้าง  
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร                   
ส่วนตําบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์   เป็นต้น   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง  
   10.2 ผลลัพธ์  



 

   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕0 ของโครงการ
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด  
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  

– สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าท่ีของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถ่ินของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 25๖๑ เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในปีถัดไป  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชนประจําปีข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวาง 
     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

  3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
  3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน 

      ตําบลเขาทะลุ  
  3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน  
  3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ 

     ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
  3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร 

     ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๑ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ  สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
  6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  
  6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
  6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  



 

  6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
  6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
  6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
  6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
  6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน             
จํานวน ๑๑ หมู่บ้าน ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน  
  2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน  
  3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบล  
  4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
  5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
  6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน 
 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้สะดวก 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุจึงมีการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือรับทราบและบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง หรือ 
               นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

  3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 
     เขาทะลุ 

  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. เป้าหมาย  

  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได้  
5. วิธีดําเนินการ  

  5.1 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  



 

  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็น

และเร่งด่วน  
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   

6. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช่งบประมาณในการดําเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

  9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง  
ระยะเวลา  และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง                      
ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๓.๒เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 ๓.๓เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
๔. เป้าหมาย  การดําเนินการผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีการดําเนินการ  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕วันทําการ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 ๑๐.๒ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

๓.๓.๓ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และประมินผลการปฎิบัติงาน 
๑. โครงการ “มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล                  
               เขาทะลุ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 



 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๑ องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบล               
เขาทะลุในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุจึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาท่ีประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมตําบล 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุบางตําแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ปีตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุจึงต้องดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายในระเบียบกําหนดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๕๘และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุความต้องการของประชาคมและหมู่บ้านใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น 



 

เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  จึงได้มีการจัดทํา
และรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี 

  
3. วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุทราบ   
        ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน 
        แผ่นดินตามกําหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต สํานักปลัด/กองช่าง/กองคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
6. วิธีดําเนินการ  

  1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน   
        องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา  
        รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง 
        รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    

7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

๔.๑.๒  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเส่ียง  และรายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
๑. โครงการ “กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซ่ึงจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์                
ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ี
ทางราชการกําหนดไว้ ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน              
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ



 

ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ี
กําหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 ๓.๒เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 ๓.๓เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
๔. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ข้อ ๖ 
 ๖.๒ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๖.๓การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 ๖.๔รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 ๑๐.๒กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ได้ดําเนินการแก้ไข 
 ๑๐.๓ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔มีการจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฎิบัติ  หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถดําเนินการได้ 



 

๔.๒.๑ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ    
แต่งตั้ง  โอน  ย้ายข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กําหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบายการวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบล    
เขาทะลุ จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล                
โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอนย้าย 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลเขาทะลุเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ังการ
โอน ย้าย 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิตพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีการดําเนินการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
  - ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุได้
ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบ 
  –มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
  - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)ก่อน 
  - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุจะออกคําสั่งแต่งต้ังได้ต้อง
ไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุรับมติ คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
  - ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบลทราบ และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 



 

  - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
  - มีการออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)ก่อน 
  - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุจะออก
คําสั่งแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล (ก.ทจ.จังหวัด)การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
  - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล                  
ในการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุได้ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ 
  - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
  - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ๔ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบงาน  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัดกําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณการรับ-จ่ายเงิน  การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
๑. โครงการ “กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 



 

ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 ๓.๔ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิตประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๘. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 ๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ  
   
๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการจัดหาพัสดุ 
๑. โครงการ “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนท่ี
ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุจึงได้
ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๓. วัตถุประสงค์ 



 

 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๕. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๙. ตัวช้ีวัดมีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
๑๐. ผลลัพธ์ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล    
เขาทะลุทําให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
                    ท้องถ่ิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีการดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันมีผลให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่
ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จึงได้จัดทํา
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 



 

 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๓.๒เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 ๓.๓เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๓.๔เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ จัดทําโครงการ/แผนงาน 
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลเข้ารับการอบรม 
๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ปี( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๓๐,๐๐๐บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๑๐.๒ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

 ๑๐.๓ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๑๐.๔ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ  และวิธีการท่ีกฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย 
                    บริหาร 



 

 
 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สําคัญท่ีใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถนําไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์กรและลดการทุจริต  นายกองค์การบริหารส่วนตําบบลเขาทะลุจึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๒เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากข้ึน 
๔. เป้าหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีการดําเนินงาน 
 ๖.๑จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้สําหรับการประชุม 
 ๖.๒แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซ้ือจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 ๖.๓สมาชิกสภาท้องถ่ินต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๑๐.๒การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

๔.๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community )  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๔.๔.๑ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
๑. โครงการ “กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จึงจําเป็นท่ีทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 



 

 ๓.๑เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 ๓.๒เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิตประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๒ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ศาลาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 ๖.๓จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 ๖.๔บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 ๖.๕เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖.๖ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๕,๐๐๐บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 ๔.๔.๒บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๑. โครงการ “มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๔๓๗แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๙/๑ 
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมุ่งเน้น
ในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะ
เป็นวงการระดับท้องถ่ินจนถึงระดับชาติซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการ
ท้องถ่ินให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน
ท่ัวไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท้องถ่ิน ดังนั้น การท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถ่ิน ในการนี้ การมีเครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งจําเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รั่ปชัน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุในการร่วมคิด       
ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จัดทํามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตข้ึน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 



 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างแกนนําแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 ๒. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

๔. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขา

ทะลุเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
๕. สถานท่ีดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๖. วิธีดําเนินงาน 
 ๑. แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 ๒. เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 ๒. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 



                                                  
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
---------------------- 

   ตาม หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐                   
เรื่อง การจัดทําแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามแนวทางการ
ดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
Integrity and Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) เม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘                  
โดยทางสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

   องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ ปี                       
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์                                
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

    ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๖   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

 

 

          

        (นายพนม  เพชรจร) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


