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คำนำ 
 

  จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา  สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์
การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหา
หรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ควา ม โป ร่ ง ใส เที ยบ เท่ า ส า กล  ภ า ย ใต้ วิ สั ย ทั ศน์  : ป ระเท ศไท ย ใสส ะอา ด  ไท ยทั้ งช า ติ ต้ า น ทุ จ ริ ต                                 
(Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  

  ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว       
จึงขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที ่ปช 0013/ว ๐๐75  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
25๖3 เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ส่วนที่ 1 

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

บทนำ 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเก่ียวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

  การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนของององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอ บ
จากภาคส่วนต่างๆ 

7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังน้ี 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบัน มีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการ        
ทุจริตแ ต่พบว่ายังคงมีช่ องว่างที่ท ำให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกล่ าวเกิดขึ้น จากการบังคับใช้        
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก                 
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่ มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

 



2 

 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน  พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดผลประโยช์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎรบัง
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการ  หรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมา ตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ซ่ึงยุทธศาสตร์
ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที ่ปช 0013/ว ๐๐75  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 25๖3 เรื่อง แจ้ง
ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใน
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การประชุมครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 
2565 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว               
จึงแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทย
ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนใน           
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 

วิสัยทัศน์  

 “องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวโปร่งใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต” 

คำอธิบายวิสัยทัศน์  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  มีส่วนร่วมในการในการทำงาน ตรวจสอบได้ 
และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส 

พันธกิจ ( Mission )  

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
เพ่ือให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล” 

คำอธิบายพันธกิจ  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการดำเนินงานทางานแบบบูรณาการ    
ทั้งระบบ เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในดำรงชีวิต    
ต้ังแต่พ้ืนฐานของความคิดที่ต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
การทำงานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และมีกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับธรรมมาภิบาล  ความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.2565 
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

1. เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  

5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง  

4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนตำบลเขาจ้าว รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติรา ชการขององค์การบริหารส่วนตำบล          
เขาจ้าวความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ 50 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การบริหารงานมี
ความโปร่งใส  

2. จัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริตได้  

3. ก่อให้เกิดความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาล  

4. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย  



ส่วนที่ 2 
****************************************** 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมท่ี ไม่
ทน ต่อกา ร
ทุจริต  
 

1.1 สร้างจิตสานึกและ
คว าม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
บุคลากรท้ัง ข้าราชการ
การ เมือง ฝ่ ายบ ริหา ร 
ข้าราชการฝ่ายการเมือง
ฝ่ายสภาท้อง ถ่ิน  และ
ฝ่ายประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

กิจกรรม : พิจารณากำหนดให้มี โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ สัมมนา 
ศึกษาดูงานตามท่ีหน่วยงานราชการจัดข้ึน  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกและตระหนักถึง  
1.1.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี

ให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- มาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนตำบลและ

พนักงานจ้าง 
- กิจกรรมประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ

พนักงานจ้าง 
1.1.2 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

- กิจกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการ

ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กิจกรรม “ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สัง คม ท่ี ไ ม่
ทน ต่อกา ร
ทุจริต 

1.2 สร้างจิตสำนึกและ
คว าม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถ่ิน 

กิจกรรม:  พิจารณากำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการสัมมนา ศึกษา
อบรม ศึกษาดูงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการ ประชาชนทุกเพศวัย 
ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการดำเนินกิจการ การประพฤติตน โดย 
1.2.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
        -  โครงการส่ ง เส ริม กระ บวนการประชาธิป ไตย  (สร้า งคนดี วิถี
ประชาธิปไตย)  
 1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
       -  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญต่างๆในเขตพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      -  โครงการตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ( เข่ือนปราณบุรี)อนุ รักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพ่ือทำอาชีพประมงแบบย่ังยืน องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ 
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20,000 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
20,000 

 
 
20,000 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สัง คม ท่ี ไ ม่
ทน ต่อกา ร
ทุจริต 

1.3 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ เด็ก
และเยาวชน 

กิจกรรม:  พิจารณากำหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การประกวด 
การยกย่อง การมีส่วนร่วมกิจกรรมของ อปท.ในการต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีจิตสำนึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต 
1.3.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
        -  กิจกรรมนิทานคุณธรรม ส่งเสริมความซ่ือสัตย์ สุจริต ชีวิตไม่โกง 
1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
       -  โครงการครอบครัวอบอุ่นเพ่ิมพูนคุณธรรม นำสังคมไทยเข้มแข็ง 

(พาลูกจูงหลานเข้าวัด)  
1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ 
      -  โครงการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาจ้าว 

 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
 
- 
 

 
 

 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
 
- 
 

 
 

 
 
 

 
 

- 
 

- 
 
 
- 
 

 
 

 
 
 

 
 

- 
 

- 
 
 
- 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
 
- 

 
   

  

 

 รวม จำนวน 4 กิจกรรม 1 มาตรการ 6 โครงการ       
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2 . ก า ร
บ ริ ห า ร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรม:  กำหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติในการออกคำส่ังให้ถือปฏิบัติ 
นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
       -  กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 2 .2  ม าตรการส ร้า ง
ความ โป ร่ งใส ในกา ร
ปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม :  กำหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคำส่ังให้ถือ
ปฏิบัติ เพ่ือให้มีการสร้างกระบวนการท่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทุก
ข้ันตอน 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลั ก
คุณธรรมท้ังในเร่ืองการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน
และการมอบหมายงาน 
       -  มาตรการสร้างความโปร่งใสในสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
       -  มาตรการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
       -  กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบกฎหมาย
กำหนด 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 

 
- 

 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 

 
- 

 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 

 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2 . ก า ร
บ ริ ห า ร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2 .2  ม าตรการส ร้า ง
ความ โป ร่ งใส ในกา ร
ปฏิบัติราชการ 

        -  มาตรการส่งเสริมความซ่ือตรงและโปร่งในในการบริหารงานด้านพัสดุ
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
         - กิจกรรมดำเนินการในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) 
        -  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลื อกปฏิบัติ  
โดยให้ความสำคัญดังน้ี 
       -  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการรับชำระภาษี ของ อบต.เขา
จ้าว 
      -  มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 

 2.3 ม าตรการใ ช้ดุลย
พินิ จ แ ละ ใ ช้อ ำน า จ
หน้ า ท่ี ตาม ห ลัก กา ร
บริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 

กิจกรรม กำหนดให้มีกรอบการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าท่ี/ให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1  มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเก่ียวกับการ
บริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ  สำนักงานและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      -  โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดข้ันตอนการทำงานหรือการ

บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2 . ก า ร
บ ริ ห า ร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.3 ม าตรการใ ช้ดุลย
พินิ จ แ ละ ใ ช้อ ำน า จ
หน้ า ท่ี ตาม ห ลัก กา ร
บริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 

2.3.2  มีการกระจายอำนาจตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ  
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
      -  มาตรการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ 

ปฏิบัติราชการแทนเพ่ือให้ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
 
 
- 

 
 

 
 

 
- 
 
 

 
 

 
- 

 

 
 

 
- 
 

 
 

 
- 
 
 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการ
ดำ เนิน กิจ กา ร ความ
ประพฤติป ฎิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์ 

พิจารณาให้มีโครงการ/กิจกรรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคล
ท้ังภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นท่ีประจักษ์ในความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต การบำเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
      -  กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ สตรีดีเด่น  
2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน   
      -  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      -  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 

- 
 

- 
 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2 . ก า ร
บ ริ ห า ร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.5  มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1  ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
      -  กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว 
2.5.2  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอท่ีได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ 
อปท. 
      -  กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าท่ี เพ่ีอการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
2.5.3  ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ท่ีปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
      -  มาตรการ “ดำเนินการเ ก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

 รวม จำนวน 10 กิจกรรม 6 มาตรการ 1 โครงการ       
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3 . ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
กา รมี ส่ วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ใ น
ช่อ ง ท า ง ท่ี เป็ น กา ร
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการป ฎิบั ติ
รา ชกา รตาม อำน าจ
หน้าท่ีของ อปท.ไ ด้ทุก
ข้ันตอน 

3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 
   -  กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว 
3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ  การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การคำนวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
    -  กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต. และการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง     
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
    -  มาตรการ “จัดใ ห้มีช่องทาง ท่ีประชาชนเข้ าถึง ข้อมูลข่าวสารของ                     
อบต.เขาจ้าว” 
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- 
 

 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3 . ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
กา รมี ส่ วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.2   การรับฟังความ
คิด เห็น   การ รับและ
ต อ บ ส น อ ง เ ร่ื อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

พิจารณากำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะทำให้ประชาชนหรือผู้
มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวกับระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน
สามารถแบ่งเป็นประเด็น ได้แ ก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทางการ
ร้องเรียนและการแจ้งผลการร้องเรียน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการ
ตามอำนาจหน้าท่ีของ อปท. โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 
    -  โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำ  ทบทวน  
เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบล   
เขาจ้าว และแผนชุมชน      
3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
   -  กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเ ร่ืองร้องเรียนและกลไกในการ
ตรวจสอบ 
3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้ทราบถึงการได้ รับเร่ือง  ระยะเวลาและแจ้งผลการดำเนินการเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    -  มาตรการการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 

 
 
10,000 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 

10,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 

10,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 

10,000 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 
10,000 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 



 

 

14 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3 . ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
กา รมี ส่ วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.3   กา รส่ง เสริม ให้
ประชาชนมี ส่ วน ร่วม
บ ริห า ร กิจ ก า รข อ ง
อง ค์กรปกครอง ส่ วน
ท้องถ่ิน 

พิจารณากำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะทำให้ประชาชนหรือ
ประชาคมในท้องถ่ินได้มีโอกาสเข้ามารับทราบและมส่ีวนร่วมให้ความคิดเห็นการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทำงบประมาณ การจัดทำกิจกรรมอ่ืนใด 
รวมท้ังการมีส่วนร่วมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.3.1  ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณ 
    -  โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้าน 
3.3.2  ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
    -  มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 
3.3.3  ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
   -  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว 
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 รวม จำนวน  3 มาตรการ 3  กิจกรรม 3 โครงการ       
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4 . ก า ร
เสริ ม ส ร้า ง
แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการ
ตรวจสอ บ
การปฏิ บั ติ
ราชการของ
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1  มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภ า ย ใ น ต า ม ท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

4.1.1  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
    - กิจกรรมการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการ
จัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
    - กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 
- 
 
 

 
- 
 

 
- 
 
 

 
- 

 
- 
 
 

 
- 

 
- 
 
 

 
- 

 
- 
 
 

 
- 

 

 4.2  การสนับสนุน ให้
ภาคประชาชนมี ส่วน
ร่ วม ต รวจ ส อบ กา ร
ปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทาง ท่ี
สามารถดำเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารงาน
บุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ขรก.พนจ. 
    -  มาตรการส่ง เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน
ประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
   - กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

 
 
- 
 
 

 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4 . ก า ร
เสริ ม ส ร้า ง
แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการ
ตรวจสอ บ
การปฏิ บั ติ
ราชการของ
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถ่ิน 
 

4.2  การสนับสนุน ให้
ภาคประชาชนมี ส่วน
ร่ วม ต รวจ ส อบ กา ร
ปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทาง ท่ี
สามารถดำเนินการได้ 

4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
    - กิจกรรม การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

 

 4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 

4.3.1  ส่งเส ริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบท่ีกำหนดไว้ 
      - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
4.3.2  ส่งเส ริม ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ี
กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
      - กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าว 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4 . ก า ร
เสริ ม ส ร้า ง
แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการ
ตรวจสอ บ
การปฏิ บั ติ
ราชการของ
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถ่ิน 

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วม ของ ชุ ม ชน แล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.4.1  ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
    - กิจกรรมเครือข่ายชาวตำบลเขาจ้าวร่วมใจต้านทุจริต 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวม จำนวน 1  มาตรการ 7  กิจกรรม  -  โครงการ       

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

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

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.1 .1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 

  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรไป สู่ความสำเร็จ  ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จ                               
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เม่ือได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ  

  ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ  ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือ
ประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า 
นอกจากบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทำงานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

  เป็นตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ ดี มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ต้ังใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ  มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนำพาองค์กร
หรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพร ะพุทธศาสนา สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง 
ต่อการทำงาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 

   2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  2.2 เพ่ือให้บุ คลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในกา ร
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

   2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 

   2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จำนวน 21 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

  จัดปฏิบัติธรรมหรือนิมนต์พระมาเทศนาธรรม ปีละ 1  ครั้ง  

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 

   6.1 ติดต่อประสานและขอควา มร่วมมือไปยั งวัด เพ่ือปฏิบั ติธร รมหรื อนิมนต์พระมา                 
เทศนาธรรม 

   6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 

   6.3 จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้
ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 

   6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 

   6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

   10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                
อย่างแท้จริง 
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  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 

  10.3 ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซ่ือสัตย์สุจริต และเจต
คติต่อองค์กรต่อการทำงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 

1.  ชื่อมาตรการ   มาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

2.หลักการและเหตุผล 

  เป้าหมายของการบริหารงานบุคคลที่สำคัญคือ การใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือให้บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การกำหนด การบริหารงานบุคคลที่ดีหรือการให้คนปฏิบัติงานได้ดีนั้น
จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคือ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความประพฤติดี  
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้ กล่าวได้ว่าความประพฤติสำคัญมากเพราะคนจะมีความรู้ความสามารถเพียงใดก็
ตาม ถ้าความประพฤติไม่ดี ความรู้ความสามารถก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลดีได้ ดังนั้น
การควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคคลจึงเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารงานบุคคล สิ่งที่ใช้ควบคุมความ
ประพฤติ โดยทั่วไปได้แก่ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ซ่ึงใช้บังคับหรือควบคุมประชาชนทุก
คนที่อยู่ในรัฐ ประเทศ และแคว้นต่างๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิดจะถูกลงโทษตามความผิดแต่สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างนั้น นอกจากจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของบ้านเมืองแล้วยังถูกควบคุมความ
ประพฤติโดยวินัยขององค์กรอีกส่วนหนึ่งด้วย 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้มีการจัดทำมาตรการในก ารรักษาระเบียบของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยกำหนดให้มีรูปแบบ
ในการดำเนินการที่ชัดเจน เพ่ือให้การประพฤติปฏิบัติตน เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

3.วัตถุประสงค์ 

  3.1เพ่ือสร้างความมีระเบียบวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน  

3.2เพ่ือให้การประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

5.พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6.วิธีการดำเนินการ 

  6.1 ดำเนินการประชุมระหว่างคณะผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเพ่ือกำหนด
หลักเกณฑ์ในการรักษาระเบียบวินัยขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง  
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  6.2 จัดทำประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลและพนั กงานจ้างได้    
รับทราบ 

  ๖.๓ ติดตามประเมินผลการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างและ
รายงานผลการประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา 

7.ระยะเวลาการดำเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

8.งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 

9.ผู้รับผิดชอบ 

งานบุคคล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10.ผลลัพธ์ 

   พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ประพฤติปฏิบัติตน
ในการรักษาระเบียบวินัยของปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล  

1๑.  การประเมินผลมาตรการ 

  ประเมินผลมาตรการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการ
ประพฤติปฏิบัติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

1๒.  ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จมาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คะแนน : ๕ คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

  กำหนดความสำเร็จมาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างจากร้อยละ (Percentage) ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
หลังจากการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ คะแนน ดังนี้  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ คะแนน จำนวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

2 คะแนน จำนวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

3 คะแนน จำนวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๔ คะแนน จำนวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕ คะแนน จำนวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
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1.ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

2.หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงานจึงควรมีโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม เพ่ือสร้าง
จิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ เก่ียวกับการประพฤติชอบ 
การยึดม่ันในหลักศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ความสุจริต ซ่ือตรง เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ประหยัด  เกิดความคุ้มค่า  มีคุณภาพมาตรฐาน 
ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์กร และสังคม 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  ได้เห็นถึงความสำคัญเก่ียวกับปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนิน
กิจกรรมการประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของพนักงาน ทำให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำสามารถ
แสดงความคิดเห็นชี้แจงปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีในกระบวนการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำ  

๓.วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง  

  ๓.2 เพ่ื อเป็ น กา ร ให้ ควา มรู้แ ละสร้า งความเข้ า ใจ เก่ีย ว กับปัญ หากา รทุ จ ริ ตและ                 
ประพฤติมิชอบ 

  ๓.3 เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  ได้มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงาน     
ที่ปฏิบัติพร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

  ๓.4 เพ่ือสร้างความรู้สึกในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเปิดเผยการดำเนินงานด้านต่างๆ              
อย่างโปร่งใส  

๔.เป้าหมาย 

  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

๕.พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๖.วิธีการดำเนินงาน 

  6.1 จัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุมแจกจ่ายให้ทุกส่วน/กอง เพ่ือแจ้งให้พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้างเข้าร่วมประชุม 

  6.2 จัดทำวาระการประชุม โดยประสานทุกส่วน/กอง ที่ประสงค์นำเรื่องต่างๆ หารือกับที่
ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบ และนำความรู้ เรื่องเก่ียวกับมาตรการป้องกันการทุจริตที่ เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่ให้ทราบ  
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  6.3 จัดประชุมชี้แจงให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ทราบและเข้าใจเก่ียวกับ
มาตรการป้องกันการทุจริตที่เก่ียวข้อง การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างไรถือว่าเป็นการทุจริต 

  6.4 ทุกส่วน/กอง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน  เสนอปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือร่วมกันกำหนดแนวทางต่างๆในการปฏิบัติงาน 

  ๖.5 จัดทำรายงานการประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในเดือนถัดไป 

  6.6 จั ดทำแบบประเมินผลภายหลังจา กการประชุ ม (รอบการประเมิน  1 ตุลาคม -                     
31 มีนาคม) 

๗.ระยะเวลาดำเนินงาน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

๘.งบประมาณดำเนินงาน 

  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 

๙.ผู้รับผิดชอบ 

  งานธุรการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10.ผลลัพธ์ 

  10.1 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  รับทราบถึงนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและองค์กร 

  ๑๐.๒ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  มีความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่ตน
รับผิดชอบในทุกงานมากขึ้น 

  10.3 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทราบและตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ๑๐.๓ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในการร่วมกันทำงานเป็นทีม เกิดความ                     
เป็นหนึ่งเดียว 
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11.ตัวชี้วัด 

  เกณฑ์การให้คะแนน : รอบการประเมิน (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม) 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทราบและเข้าใจถึงปัญหาการทุจริต ร้อยละ 80 1 คะแนน 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทราบและเข้าใจถึงปัญหาการทุจริต ร้อยละ 85 2 คะแนน 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทราบและเข้าใจถึงปัญหาการทุจริต ร้อยละ 90 3 คะแนน 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทราบและเข้าใจถึงปัญหาการทุจริต ร้อยละ 95 4 คะแนน 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทราบและเข้าใจถึงปัญหาการทุจริต ร้อยละ 100 5 คะแนน 

เง่ือนไขตัวชี้วัด : จากจำนวนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 21 คน  
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1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

2.หลักการและเหตุผล 

   ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและ 
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้ง
ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมี
ความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
ผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้ มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจและอัญเชิญ   พระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็ม
กำลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง  

  ประมวลจริยธรรมจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออันสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ข้าราชการ  
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่
ถูกต้องเหมาะสม นำมาซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน ดังนั้น  
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการนำประมวลจริยธรรมที่ได้จัดทำมาประพฤติ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยง
มิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวจึงได้
ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขึ้น  

3.วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าวนำประมวลจริยธรรมที่ได้จัดทำขึ้นไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและกำกับความประพฤติของ 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อันเป็นการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

  3.2 เพ่ือติดตามผลว่ามีการนำประมวลจริยธรรมที่ได้จัดทำนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและ          
กำกับความประพฤติของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
มากน้อยเพียงใด ส่งเสริมให้นำไปประพฤติปฏิบัติให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และเพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีการบริหารงานที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผล
ให้ประชาชนผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจและประทับใจและยอมรับกลไกการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าวมากขึ้น 

  3.3 เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล                  
เขาจ้าว ยึดถือประมวลจริยธรรมเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือกำกับความประพฤติของตน รวมทั้งมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการสาธารณะที่ไร้การทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
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ประสิทธิ ภาพ ตลอดจนพนักงานส่ วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กา รบริหารส่ วนตำบล                  
เขาจ้าว สนใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นจำนวนมากขึ้น   

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

5.พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

6.วิธีการดำเนินงาน 

  1.จัดทำประมวลจริยธรรมให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องและ
เป็นปัจจุบัน 

  2.แจ้งประมวลจริยธรรมที่ได้จัดทำให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างของ               
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ทราบทุกครั้งที่ได้มีการจัดทำ แก้ไขปรับปรุง เพ่ิมเติม หรือเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมให้ลงลายมือชื่อรับทราบด้วย 

  3.จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับประมวลจริยธรรม พร้อมกับทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง     

  4.แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมให้ผู้บริหารทราบ 

  5.เผยแพร่ ผลการดำเนิ นกิจกรรมให้ประชาชนทรา บทาง เว็บ ไซด์หน่ วย งาน  และ                       
จดหมายข่าว อบต. 

7.ระยะเวลาดำเนินการ 

  ปีงบประมาณ2561 - ปีงบประมาณ 2565 

8.งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 
9.ผู้รับผิดชอบ 

  งานบุคคล  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  10.1 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว            
เกิดความตระหนักและใส่ใจในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามประมวลจริยธรรมที่ได้กำหนดไว้ 

  10.2 ประชาชนหรือผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวได้รับความพึงพอใจ
และประทับใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว อันจะนำไปสู่การบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วไป  
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11.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประมวลจริยธรรมและไม่กระทำผิดประมวลจริยธรรมที่กำหนด   

1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวมและทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการให้บริการความเป็นธรรม  ในสังคมรวมถึง
คุณค่าอ่ืนๆตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคมตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐ
เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการใดๆหรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้นการยกเว้นหรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและพวกพ้องฯลฯเป็นต้นผลประโยชน์ทับซ้อนหรื อความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่ เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กรและป้องกันมิให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าว กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยใช้ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ในท างมิชอบ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  

3.วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว ได้รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ของตน ทำให้
องค์กรเกิดความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
เป็นเรื่องหลัก  

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
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5.พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

6.วิธีการดำเนินงาน 

  1. มีการประชุมหรืออบรมให้ความรู้ภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

  2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานให้มีความชัดเจน  โปร่งใสทุกขั้นตอนและ
กระบวนการในการมาติดต่อราชการ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

  3. จัดทำคู่มือเก่ียวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  

7.ระยะเวลาดำเนินการ 

  ปีงบประมาณ2561 –ปีงบประมาณ 2565 

8.งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 

9.ผู้รับผิดชอบ 

  งานกฎหมาย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนเขาจ้าว มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมากยิ่งขึ้น และ
แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กร เป็นการสร้าง
ความเชื่อม่ันให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ   

11.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามา
เก่ียวข้องลดลง 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1.2.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย(สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย) 

2. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันประชาธิปไตยของไทย มีการเรียกร้อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคเพ่ือความ
เท่าเทียมกันมากเกินไปจนบางครั้งไปกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน จนกลายเป็นเสรีเฟ้อเพราะมีบ่อยครั้งที่การ
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพเพ่ือความเสมอภาคดังกล่าว ไปกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสัง คม โดยการละเมิด
กฎหมาย และไม่เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  และหลักสำคัญที่ขาดหายไปซ่ึงเป็นส่วนสำคัญ คือหลักภราดรภาพ เป็น
หลักการที่แสดงถึงความรัก ความผูกพันกันฉันท์พ่ีน้อง ไม่แบ่งแยกภูมิภาคถิ่นที่อยู่อาศัย ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ 
ชนชั้น เพศ ผิวพรรณ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน รองลงมาคือหลักเหตุผล ส่วน
ใหญ่จะเป็นเหตุผลเข้าข้างตัวเองและพวกพ้อง การเข้าใจแนวทางวิถีประชาธิปไตยแบบไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยไม่สมบูรณ์ ประชาชนขาดสำนึกในการให้ความสำคัญกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การใช้หลักการเสียงข้างมากตัดสินการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามคุณธรรม จริยธรรม        
ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง โดยตัดสินตามกลุ่มบุคคลที่มากกว่าหรือพวกพ้องของตนโดยไม่นึกถึงเหตุผล  การลงคะแนน
เลือกต้ังโดยมีการยอมขายเสียงเพ่ือแลกกับการลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกต้ัง เป็นต้น   

  ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยซ่ึงสอดคล้องกับหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครอง
ที่เข้มแข็งจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและประชาชนไปสู่ความเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน เป็นสังคมที่
มีระเบียบ วินัย ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาชนผู้ เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงต้องปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เห็นถึงความสำคัญ ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประชาธิปไตยภาคประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง รับทราบสิทธิเสรีภาพ  ของตนเอง และ
ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 กำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย(สร้างคนดีวิถีประชาธิปไตยขึ้น) 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองดีตามหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
ให้แก่ประชาชน 

  2. เพ่ือสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นให้        
แก่ประชาชน 

  3. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักวิถีประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย  

  ประชาชน จำนวน 30 คน 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

6. วิธีการดำเนินงาน 

  1. ประสานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพ่ือปรึกษา
เนื้อหาหลักสูตรและประสานวิทยากรเบื้องต้น 
   2. กำหนดหลักสูตรการอบรม  
   3. เขียน/เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ืออนุมัติจัดทำโครงการ 
   4. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโดยมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
   5. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการโดยมีภาคประชาชน เข้าร่วมเป็ น
กรรมการ 

  6. ส่งหนังสือประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านส่งตัวแทนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม 
  7. ส่งหนังสือประสานวิทยากรเพ่ือเข้าฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 
  8. จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดอบรม 

   9. ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 
  10. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

8. งบประมาณดำเนินงาน 

  20,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10.ผลลัพธ์ 

  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรมจิตสำนึกความเป็น
ประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  

11. การประเมินผลโครงการ 

  ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

 

12. ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จโครงการกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

คะแนน  :  5 คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

กำหนดความสำเร็จโครงการกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยจากร้อยละ ( Percentage) 
ของประชาชนผู้ผ่านการทดสอบหลังการอบรม แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่า               
ร้อยละ 50 

2 คะแนน จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่า               
ร้อยละ 60 

3 คะแนน จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่า               
ร้อยละ 70 

4 คะแนน จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่า               
ร้อยละ 80 

5 คะแนน จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่า               
ร้อยละ 90 

คำอธิบาย  

ระดับความสำเร็จโครงการกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยหมายถึง ความสำเร็จที่ เกิดจาก
การที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองดีตามหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องมีจิตสำนึกความ
เป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรมโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  วัดผลสำเร็ จจากการทำ
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

-  เอกสารโครงการและหลักสูตรการอบรม -  ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม 

-  เอกสารสำเนาคำสั่งแต่งต่ังคณะกรรมการ -  เอกสารแบบทดสอบหลังการอบรมของประชาชน 

-  หนังสือประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน วิทยากร -  ภาพถ่าย 
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1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ    

  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ใน เขตพ้ืนที่องค์การบริห าร                 
ส่วนตำบลเขาจ้าว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change)ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซ่ึงเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่   สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรอง
มลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว   จึงได้จัดทำโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ”เช่น วันพ่อ 
วันแม่ ฯลฯเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่ าอยู่สวย งา ม 
(Beautified City)  

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่
ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสาธารณะร่วมกัน 

  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดย
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในตำบลเขาจ้าว 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความ
สมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
   3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่  สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น
และคลายร้อนแก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  พ้ืนที่สาธารณะในเขตตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



34 

 

6. วิธีดำเนินงาน 

  6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 

  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้
จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 

   6.3 จัดซ้ือกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 

  6.4 ดำเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนในท้องถิ่น 

  6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ทำ ให้ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีควา มเข้ าใจถึงควา มสำคัญของทรัพยากรธร รมชาติ                    
และสิ่งแวดล้อม 

  10.2 ทำให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

  10.3 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  10.4 ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 
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 1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ    

  โครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (เขื่อนปราณบุรี) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร
สัตว์น้ำ เพ่ือทำอาชีพประมงแบบยั่งยืน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์มาก และสัตว์น้ำก็เป็นอาหาร
โปรตีนหลักที่สำคัญของประชาชนชาวไทยมาต้ังแต่สมัยโบราณเช่นเดียวกัน จนมีคำพูดหรือวลีที่ติดปากคนไทย
มาต้ังแต่ในอดีตว่า "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" หรือ "กินข้าวกินปลา" เป็นต้น แต่ต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้น อัตรา
การเจริญเติบโตของประชากรเพ่ิมมากขึ้นโดยลำดับ ทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่ถูกนำขึ้นมาใช้อย่ างเสรีขาดการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำ ให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดน้อยถอยลงอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของแหล่งชุมชน การ
ขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้เกิดการบุกรุกแหล่งน้ำต่างๆ เพ่ืออาศัยเป็นที่ทำกิน ทำให้
ระบบนิเวศวิทยาเปลี่ยนไป และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้แหล่งน้ำต่าง ๆ ต้ืนเขินและเสื่อมสภาพลงอย่าง
รวดเร็ว 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงจัดทำโครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง                      
(เขื่อนปราณบุรี) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพ่ือทำอาชีพประมงแบบยั่งยืนขึ้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้น ตามแนวทางการบริหารจัดการชุมชนแบบยั่งยืน   โดยการสร้างความรู้
ความเข้าใจกับชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุน   และการบริหารจัดการต่างๆ  เก่ียวกับการดำเนินชีวิตและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ  พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สัตว์น้ำ  ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันรณรงค์ไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ และเป็นการเพ่ิมประชากรสัตว์น้ำ  

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
   3.2 เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ  
   3.3 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชุมชน 
   3.4. เพ่ือให้ประชาชนได้มีสัตว์น้ำไว้บริโภคและสร้างรายได้ 
   3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ในตำบลเขาจ้าวจำนวน 30 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

    บ้านท่าทุ่ง หมู่ 3 ตำบลเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ 

6. วิธีดำเนินการ 

   6.1 เขียนขออนุมัติโครงการ/วางแผนการดำเนินโครงการ 
  6.2 ประสานขอซ้ือพันธุ์ปลาน้ำจืด 

   6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
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   6.4 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 

   6.5 ประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ให้จัดเตรียมสถานที่ 

   6.6 ดำเนินการปล่อยพันธ์ปลาในเขื่อนปราณบุรี บริเวณบ้านท่าทุ่ง หมู่ที่ 3  ตำบลเขาจ้าว 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  6.7 สรุปรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

   ปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

   50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

   งานสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   10.1 ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงในพ้ืนที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์สัตว์น้ำอย่างยั่งยืน 
   10.2 ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำ  
   10.3 มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
   10.4 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ   

  กิจกรรมนิทานคุณธรรม ส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต ชีวิตไม่โกง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบ ล มีอำนาจหน้าที่
ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงไ ด้จัด
กิจกรรมนิทานคุณธรรม ส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต ชีวิตไม่โกงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซ่ึงจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ มีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต การยึดม่ันในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง 
มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม   มีความรับผิดชอบต่อตัวเองใน
การกระทำใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ       
ซ่ือสัตย์ สุจริต 
   3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ 
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  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว จำนวน 30 คน 

 เชิงคุณภาพ 

  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว เกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด  ชั่ว ดี 
สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่าง มีความสุข 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว 

6. วิธีการดำเนินงาน 

  6.1 เขียน/เสนอกิจกรรมพร้อมรายละเอียดต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ืออนุมัติจัดทำโครงการ  

  6.2 สืบหาข้อมูลเพ่ือจัดทำสื่อนิทานสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ต้านทุจริต 

6.3 จัดเตรียมกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมให้เด็กมีส่วนร่วมกล้าแสดงออก 

6.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 

6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็ก 

  6.6 แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลกิจกรรม 
6.7 เข้าจัดกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม 

   6.8 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   งานการศึกษา สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10.ผลลัพธ์ 

    เด็กที่ ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรมไม่ยอมรับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ   
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11. การประเมินผลกิจกรรม 

  ประเมินผลกิจกรรมตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม 

12. ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จกิจกรรมนิทานคุณธรรมส่งเสริมความคิด ชีวิตไม่โกง 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

คะแนน  :  5 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

กำหนดความสำเร็จกิจกรรมนิทานคุณธรรมส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต ชีวิตไม่โกงจากร้อยละ 
(Percentage) ของเด็กผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมิจิตสำนึก ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน
เป็น 5 คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผ่านการทดสอบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น   

2 คะแนน จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านการทดสอบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น   

3 คะแนน จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผ่านการทดสอบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น   

4 คะแนน จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น   

5 คะแนน จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผ่านการทดสอบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น   

คำอธิบาย  

ระดับความสำเร็จกิจกรรมนิทานคุณธรรมส่งเสริมความ ซ่ือสัตย์สุจริต  ชีวิตไม่โกงหมายถึ ง                            
ความสำเร็จที่เกิดจากการที่เด็กมีจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และไม่ยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ วัดผลสำเร็จจากการประเมินพฤติกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามหัวข้อที่กำหนด 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

-  เอกสารกิจกรรม     -  ลายมือชื่อเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-  เอกสารนิทานคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการโกง  -  ภาพถ่าย 

-  เอกสารสำเนาคำสั่งแต่งต่ังคณะกรรมการ  
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1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๑.ชื่อโครงการ    โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันนี้ คำว่า “คนดี” เป็นสิ่งที่ทุกสังคมปรารถนาให้คนในสังคมเป็นคนดี แต่การทำ
ความดีเริ่มลดน้อยถอยลง เนื่องจากปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ การใช้เล่ห์เหลี่ยมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์
ส่วนตัว ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมาก จากประโยคที่ว่า “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ” หรือคำ
พังเพยที่ว่า “เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” ซ่ึงบ่งบอกให้เห็นถึงสิ่งที่ทุกคนในสังคมต้องการและปรารถนาให้
เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง เพ่ือเป็นกำลั งของชาติต่อไปในวันข้างหน้า พ่อแม่ทุกคนต้องการเห็น
สมาชิกในครอบครัวของตนเป็นคนดี แต่การเป็นคนดีนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติต้องมาจากการ
อบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจังจากพ่อแม่ เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ ดี มีคุณภาพ และเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ แต่เนื่องจากสภาพสังคมและการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่ทำให้พ่อแม่ต้องรีบเร่งทำงาน
ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมสมาชิกในครอบครัว สังคมจึงต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆรวมทั้งสภาพแวดล้อมและ
อิทธิพลที่ไม่ดีในสังคม เช่น อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนชักจูง อิทธิพลจากสื่อ และค่านิ ยมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ซ่ึง
เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการสั่งสอนอบรมของพ่อแม่ ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว
ได้รับความรู้ เป็นการเสริมสร้างจิตใจให้คนในชาติมีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์  สุจริต และมี
การดำเนินชีวิตด้วย สติ ปัญญา และความรอบคอบ จึงเป็นสิ่งสำคัญ  

๓.วัตถุประสงค์ 

  ๑.  เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและครอบครัว รู้จักมารยาทไทยในสังคม การกราบพระ     
การไหว้ 
  ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริตขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามให้แก่เด็ก และเยาวชนนำไปปฏิบัติ 
  ๓.  เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมพูดคุย และวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆภายในครอบครัว 
สร้างความอบอุ่นในครอบครัวทำให้เกิดความเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง ประเทศชาติสงบสุขและยั่งยืน 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ครอบครัวในตำบลเขาจ้าว ประกอบด้วย พ่อแม่ ผู้สูงอายุในครอบครัว เด็กและเยาวชน
จำนวน   ๓๐  ครอบครัว  

๕.พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  วัดในเขตตำบลเขาจ้าว 

๖.วิธีดำเนินการ 

  ๑.  จัดทำโครงการเสนอ อบต. เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการอบรม 

   ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและคณะกรรมการประเมินผลโครงการที่มาจาก
ภาคประชาชน 
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   ๓. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและคณะกรรมการประเมินผลโครงการเพ่ือ
จำแนกลักษณะงาน มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ 

  ๔.  ประสานวิทยากรและสถานที่ในการฝึกอบรม 

  ๕.  ประสานและประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัว เด็ก ผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 

  ๖.  ดำเนินการจัดอบรมโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ 

  ๗. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

   ๘.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหาร 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 

๘.งบประมาณดำเนินการ 

  20,000 บาท 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานการศึกษา  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

๑๐.ตัวชี้วัด 

  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมโครงการฯ ประเมินจาก
เอกสารการลงทะเบียน 

  ๒.ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ประเมินจากแบบสอบถามความพึง
พอใจ 

๑๑.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  ๑. เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวมีความรู้ มีความเข้าใจในเรื่องมารยาทไทยในสังคม
การกราบพระ การไหว้พระ 

  ๒. เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงหลักคุณธรรม/จริ ยธรรมในการ
ดำเนินชีวิตด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 

๓. ครอบครัวมีความเข้มแข็ง นำไปสู่ชุมชน และสังคมที่เข้มแข็งต่อไป 
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1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ    โครงการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาจ้าว 

2. หลักการและเหตุผล 

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงาน
และจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ให้แก่เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญควรได้รับการพัฒนา
เพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้า กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักใน
คุณค่าของความเป็นไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยลดช่องโหว่ในการเกิดปัญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552มาตรา 67 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมการศึกษา รวมถึงการส่งเสริม
การพัฒนา เด็ก และเยาวชน เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ซ่ึงเกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มเห็นว่าการจัดต้ังสภาเด็กจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนา เด็ก และ
เยาวชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงส่วนหนึ่งมาจากการแสดง
ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเอง ทำให้เกิดการพัฒนาในหลายๆด้าน เช่น การศึกษา กีฬา และด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต เป็นต้น  

   สภาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นจะเป็นองค์กรกลางและเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนใน
ระดับชุมชน เพ่ือทำหน้าที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาความต้องการ รวมถึงร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาของเด็ก และเยาวชน ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สภาเด็กและเยาวชนจะช่วย
สร้างความสมัครสมานสามัคคี รวมถึงทักษะการเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชนในตำบลเขาจ้าว องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาจ้าวขึ้นภายใต้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ น 
พ.ศ. 2557 

3. วัตถุประสงค์ 

   ๑. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสภาเด็ก และเยาวชน 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกด้านการศึกษา กีฬา และมี                  

คุณธรรม จริยธรรม 
  ๓. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านผู้นำเด็กและเยาวชน 
 4. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนเกิดความซ่ือสัตย์ สุจริต ตระหนักถึงการมีจิต

สาธารณะ และต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย  

   เด็ก และเยาวชนในเขตตำบลเขาจา้ว จำนวน  20 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

  ๔.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   ๔.๒ ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดำเนินงาน   
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  ๔.๓ ดำเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ     
  ๔.๔ ดำเนินการตามโครงการ 
  ๔.๕ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

   ปีงบประมาณ 2561-2565 

7. สถานท่ีดำเนินการ 

   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

9. งบประมาณ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

   9.1 มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

   9.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

  9.3 จำนวนผู้เข้าโครงการผ่านการทดสอบความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ ทักษะความเป็นผู้นำการ
สร้างจิตสำนึกความซ่ือสัตย์ สุจริต การมีจิตสาธารณะมีคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 80 
ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

   ๑. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

            ๒. เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม 

            ๓. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านผู้นำ    

  ๔.สภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาจ้าวสร้างเครือข่ายการทำงานของตนเองได้ 

  ๕. เด็กและเยาวชนตำบลเขาจ้าว รู้จักการสร้างจิตสำนึกของความซ่ือสัตย์ สุจริต การมีจิ ต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรม“ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 

   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภู มิใน ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่  6 ยกระดับคะแนน ดัชนีการรับ รู้ก ารทุ จริต  (Corruption Perception             
Index : CPI) 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่ มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วน
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจำนวน
ขององค์กรปกครอง 

  ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปั จจัยนานัปการที่ คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่อง
ในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ ผู้บ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

   4.2 มีการประกาศเจตจำ นงการ ต่อ ต้าน กา รทุ จริ ตของผู้บ ริ หา รต่อสาธารณ ะชน                       
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

   4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 

   6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

  6.3 จัดต้ังคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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  6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

  - มีการประกา ศเจตจ ำน งกา ร ต่อ ต้าน กา รทุ จ ริ ตของผู้ บ ริห าร ต่อสา ธารณ ะชน                           
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจำนวน 1 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เล่ือนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อมาตรการ   มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล 
  การสรรหาและคัดเลือกเป็นกระบวนการหลักสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารงานบุคคล 

การที่องค์กรจะกระทำภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานจำเป็นจะต้องมี
บุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้น การสรรหาและคัดเลือกจึงมีความสำคัญในการ
บริหารงานบุคคล เพราะถ้าองค์กรมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอ่ืนๆก็จะดีตามมา  

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  จึงได้มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตในการสรรหาและคัดเลือก  เพ่ือให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าวดำเนินการอย่างถูกต้องตามหนังสือสั่งการ  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ โดยกำหนดให้มีรูปแบบ
ในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีความโปร่งใส  ยุติธรรมในการดำเนินการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในกระบวนการด้านการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร 
3.2 เพ่ือให้การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือก        

พนักงานจ้าง และบุคคลโดยทั่วไป 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง   
6.2 มีการจัดทำแผนอัตรากำลังเพ่ือวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์การ

ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้ตรงกับความต้องการและภารกิจงาน 
6.3 มีการประกาศเผยแพร่ และมีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆเช่น มีการประชาสัมพันธ์

โดยการส่งจดหมายไปยังหน่วยอ่ืนต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ และมี
การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

6.4 มีแต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและการคัดเลือกเพ่ือกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจน เช่น การรับสมัครพนักงานจ้างมีการแต่งต้ังคณะกรรมการโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการสรรหา เป็นต้น 
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6.5 ในการดำเนินการการสรรหา มีการจัดทำประกาศโดยเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการ
คัดเลือกบุคลากรอย่างชัดเจน 

6.6 มีการประกาศผลการสรรหา  โดยจัดทำเป็นประกาศไว้ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

6.7 การดำเนินการตามขั้ นตอน ในการสร รหาจะต้องส่งเอกสารผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.อบต.จังหวัด)ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความ
เห็นชอบ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานบุคคล   สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
10. ผลลัพธ์ 

การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เกิดความ
โปร่งใสปราศจากการทุจริต และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล   
11. ตัวชี้วัด 

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 ⚫     

2 ⚫ ⚫    

3 ⚫ ⚫ ⚫   

4 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

5 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.อบต.จังหวัด) และกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 มีการประกาศเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆเช่น มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยอ่ืนต่างๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ และมีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

ขั้นตอนที่ 3 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและการคัดเลือกเพ่ือกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน เช่น การรับสมัครพนักงานจ้างมีการแต่งต้ังคณะกรรมการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการสรรหา เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเอกสารผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.
อบต.จังหวัด)ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 5 เม่ือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบ องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ถึงจะออกคำสั่งแต่งต้ังได้ และต้องไม่ออกคำสั่งก่อนวันที่ อบต.รับมติ 
ก.อบต.จังหวัด 
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1. ชื่อมาตรการ   มาตรการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร 

จึงมักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้กำหนดมาตรการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลัก คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ  แต่งต้ัง การโอน  ย้าย  
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพิจารณา และการตัดสินใจได้อย่างชัดเจน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้าน

การบริหารงานบุคคล 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

6. วิธีการดำเนินการ 
การบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 

- ในการบรรจุแต่งต้ัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัด
อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน
หมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ อบต.เขาจ้าว 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.เขาจ้าว 
- ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ

แต่งต้ังประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
- การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จะออกคำสั่งแต่งต้ังได้ต้อง

ไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ก.อบต.จังหวัด) 
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การเล่ือนระดับ/เล่ือนตำแหน่ง 

- ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ดำเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่ มีคุณสมบัติทราบโดยการทำบันทึกข้อความแจ้งผู้ คุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตำแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสั มพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของ อบต.เขาจ้าว 

- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนตำแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้ง ผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดำเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จะออก

คำสั่งแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.อบต.จังหวัด) 

 

การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

- องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งต้ังแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบเช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความสามารถและความอุตสาหะ
การรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิ ดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
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7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งา นบุ คคล   สำนั กงานปลั ด  องค์การบริห ารส่วนตำบลเขาจ้ าว  อำเภอปราณบุรี                        

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

10. ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็น

ธรรม และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจดังกล่าวได้ ทำให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพปราศจากการเอ้ือประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 

11. ตัวชี้วัด 
  กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 ⚫     

2 ⚫ ⚫    

3 ⚫ ⚫ ⚫   

4 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

5 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การบรรจุแต่งต้ัง  โอน  ย้าย ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์(ก.อบต.จังหวัด) และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตำบลทราบและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา
จ้าว 

ขั้นตอนที่ 3 มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะบรรจุแต่งต้ัง โอน ย้าย 

ขั้นตอนที่ 4 แต่งต้ังคณะกรรมจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งต้ังประชาชนเพ่ือตรวจสอบ
ขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 

ขั้นตอนที่ 5 การบรรจุแต่งต้ัง  การโอน ย้าย ต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.อบต.จังหวัด) และการออกคำสั่ง
แต่งต้ัง ต้องไม่ออกคำสั่งก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว รับมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.อบต.จังหวัด) 

การเล่ือนระดับ/การเล่ือนตำแหน่ง 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ทำบันทึกข้อความแจ้งผู้คุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่งรับทราบ 

ขั้นตอนที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตำบลทราบและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล    
เขาจ้าว 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 

ขั้นตอนที่ 4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง  

ขั้นตอนที่ 5 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่งต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.อบต.จังหวัด) และการออกคำสั่ง
แต่งต้ังต้องไม่ออกคำสั่งก่อนวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว รับมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.อบต.จังหวัด) 

 

 

การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
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การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 

ขั้นตอนที่ 2 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

1. ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบ กฎหมาย 

2. หลักการและเหตุผล 

  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารการเงินของ
คลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือ
เป็นรายจ่าย เบิกเงินจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการ ขึ้นตอนที่ถูกต้อง 
มีคามสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้  

3. วัตถุประสงค์ 

  1.เพ่ือมีการรับและจ่ายมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2. เพ่ือมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระบุวัตถุประสงค์ มีที่มาที่ไปของการรับและจ่ายอย่าง

ชัดเจน 
  3. เพ่ือให้การเบิกจ่ายมีความสมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย  

  สำนักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง    

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

6. วิธีการดำเนินงาน  

1. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนทำฎีกาเบิกจ่าย 
2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำฎีกาของแต่ละกอง ต้องส่งเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายกลับไปที่

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเพ่ือตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้งก่อนส่งฎีกาไปฝ่าย
การเงิน  

3. ฝ่ายการเงินรับฎีกา ลงเลขที่คลังรับ และตรวจสอบงบประมาณการเบิกจ่าย 
4. ฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายฎีกา ว่าครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ 

กฎหมายหรือไม่ และจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค เพ่ือจ่ายให้กับเจ้าหนี้ต่อไป 
5. มีการตรวจสอบการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการโดย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอีกครั้ง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 
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8. งบประมาณดำเนินงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10.ตัวชี้วัด 

กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อบต.ทุกรายการมีความถูกต้องสมบูรณ์ร้อยละ 100 

11.ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่ท่ีจัดทำโครงการมีการตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่ายได้ถูกต้องครบถ้วน และทำให้
การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
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1. ชื่อมาตรการ  มาตรการส่งเสริมความซ่ือตรงและโปร่งใสในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการพัฒนา และมีวิสัยทัศน์ด้านการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ซ่ือตรง คือ “ยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งม่ันคิดพัฒนาชุมชน ประชาชน
มีส่วนร่วม” ซ่ึงในด้านการปฏิบัติงานจะยึดตามระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะการดำเนินการ
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงเก่ียวข้องกับงานงบประมาณของท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
9)  พ.ศ.2547 

ตามระเบียบฯ  ดังกล่าว  ได้กำหนดวิธีการดำเนินการจัดเตรียมงานตามขั้นตอนเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ซ่ึงในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวนั้น  ให้ความสำคัญกับการ
บริหารงบประมาณของตนเองให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ชื่อตรงโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประกอบกับปัจจุบันการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานระดับท้องถิ่นยังคงมี
การทุจริตกันอยู่ทั้งในองค์กรและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  เนื่องจากขาดความซ่ือตรงต่อหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ  จึงได้มีมาตรการ ส่งเสริม
ความซ่ือตรงและโปร่งใสในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซ้ือจัดจ้างขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานพัสดุด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
3.2  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน

ตำบลเขาจ้าว 

4.  เป้าหมาย 

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้าง 

5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6.  วิธีดำเนินการ 

6.1  จัดประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ  ในการดำเนินการและร่วมกันกำหนด
แนวทางมาตรการการปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

6.2  ดำเนินการตามมาตรการ แนวทางที่กำหนดไว้และที่ร่วมกันพิจารณาเพ่ิมเติม 

1)  ต้ังคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้  ความชำนาญ พร้อมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับราคากลางทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 

2)  แต่งต้ังประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจากเวที
ประชาคม 

3) จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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4) ภาพถ่ายกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างทุกขั้นตอน  และทุกฎีกามีการถ่ายภาพพัสดุที่จัดซ้ือจัด
จ้างแนบติดฎีกาทุกครั้ง  เพ่ือความโปร่งใสและความสะดวกในการตรวจสอบ 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2565 

8.  งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

10.  ผลลัพธ์ 

เป็นมาตรการที่ป้องกันมิให้เกิดการสมยอมในการเสนอราคา  (ฮั้ว)  ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ  สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างทุกครั้งได้ 
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1. ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมดำเนินการในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์(e - GP) 

2. หลักการและเหตุผล 

การดำ เนิ นกา รจัด ซ้ือจัดจ้า งพัสดุส่วน รา ชการยั งคงต้องถือปฏิบั ติตามที่ ระเบี ยบสำ นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ .ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างโดยกำหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดทำเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบฯดังกล่าวซ่ึงใน
การปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e- GP ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุซ่ึงส่วนราชการจะต้องปฏิบัติงานคู่ขนานกันไปทั้ง 2 ส่วน  จนจบกระบวนงาน
ซ้ือจ้าง กล่าวคือเม่ือส่วนราชการได้จัดทำเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในแต่ละขั้นตอนซ่ึงผ่านการ
อนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการเรียบร้อยแล้ วเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องบันทึกข้อมูลเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างผ่าน
ระบบทา ง อิ เล็กท รอนิ กส์ ที่ เว็ บ ไซต์กรมบัญ ชี กลาง เรี ยกว่ า ระบบ กา รจั ด ซ้ื อจั ดจ้า งภา ครั ฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e - GP) ซ่ึงจะเป็นศูนย์กลางของข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างที่สามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครบถ้วนทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสลดปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและพัสดุ
ภาครัฐที่มีความถูกต้องได้รวดเร็วครบถ้วนและทั่วถึง  
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และส่วนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐได้ในลักษณะ Online 
 3.4  เพ่ือเร่งรัดดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของ
รัฐบาล 

4. เป้าหมาย 

หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

6. วิธีดำเนินการ  

6.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งาน จะได้รหัสของหน่วยงานมาเพ่ือ
ทำการเข้าระบบ 

6.2 นำเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในแต่ละขั้นตอนซ่ึงผ่านการอนุมัติของหัวหน้า
ส่วนราชการเรียบร้อยมาบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์( e - GP) 



60 

 

6.3 ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในการเข้าติดตามข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e - GP)  ผ่านเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2565 

8.  งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10. ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  ทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์( e - GP) ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th  
ทำให้การจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

  

http://www.gprocurement.go.th/
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1. ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
จัดซ้ือ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา
จ้าว ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าบอน  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซ้ือจัดจ้างทั้งหมด 

  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 
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 2.2.3สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการรับชำระภาษี ของ อบต.เขาจ้าว 

2. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะมีทั้งรายได้จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ รายได้ที่รัฐแบ่งให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ซ่ึงทำให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สามารถนำเงินรายได้ไปดำเนินงานจัดสรรทั้งการบริหารจัดการองค์กร  การพัฒนา
ตำบล ด้วยเหตุนี้เองในการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความ
รอบคอบและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินงานต่างๆ  เพราะรายได้ทุกบาททุก
สตางค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มาจากภาษีของประชาชน  ดังนั้นเองกองคลังจึงได้ริเริ่มกิจกรรม
เพ่ือให้เงินรายได้ด้านภาษีที่ ต้องจัดเก็บเองเกิดความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และ
รับทราบถึงรายรับด้านภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ซ่ึงจะทำให้เกิดความไว้วางใจและรู้สึก
ถึงความจริงใจขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณะรับชำระภาษี เช่นภาษีป้าย ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ จึงได้จัดทำกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการรับชำระภาษี 
ของ อบต.เขาจ้าว 

3.วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การบริการรับชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

5. วิธีดำเนินการ 

• ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเก่ียวกับการบริการรับชำระภาษีภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และภาษีบำรุงท้องที่ ให้ประชาชนทราบ  

• เม่ือมีการรับชำระภาษีมีการออกใบเสร็จการรับเงินให้ประชาชนทุกครั้ง 

• เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัย และให้บริการแนะนำเก่ียวกับการชำระภาษีที่
เก่ียวข้องกับ อบต.เขาจ้าว เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายได้ท้องถิ่น 

• สรุปผลการจัดเก็บรายได้จากภาษีภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่
ประกาศให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซด์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสายหอ
กระจายข่าว เม้ือสิ้นสุดรอบการรับชำระภาษี 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2565 

7.  งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
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8.  ผู้รับผิดชอบ 

งานจัดเก็บรายได้กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

9 .ตัวชี้วัด  มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการรายได้จากการรับชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
ทำให้เกิดความโปร่งใส  การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. ชื่อมาตรการ    มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็น
ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนำแนวทาง
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกา ยภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

   ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
จึงมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการ ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 



65 

 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น  

 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้า มี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้
มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

 6.4 จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรับผู้
พิการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มี การจัด ทำแผนภู มิขั้ นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียว กับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๒.  หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยควา มเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อย มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ  2561 โดยยึดกรอบแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

๓.  วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๓.๒  เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.๓  เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓.๔เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔.  เป้าหมาย 

๔.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้สั้นลง 
  - ประชาชนในพ้ืนที่  หมู่ที่  1-6 ตำบลเขาจ้าว 

-ประชาชนนอกพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป 
  - พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

๔.๒ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และการ
ปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

 

๕.  วิธีดำเนินการ 
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 ๕.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๕.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง  การอนุญาต   การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๕.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  พร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๕.๔   มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 ๕.๕  รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลและผู้บริหารทราบ 

๖.  สถานท่ี/ระยะเวลาดำเนินการ 

 อบต.เขาจ้าว/ ปีงบประมาณ 2561-2565 

๗.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

สำนักงานปลัด / กองคลัง / กองช่าง  

๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๘.๑   ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 ๘.๒   การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 ๘.๓   การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๘.๔  ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  
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2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ชื่อกิจกรรม   มาตรการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. หลักการและเหตุผล 

ตาม มาตรา ๕๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว   
จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนเพ่ือให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเกิดความพึงพอใจต่อองค์กร 

3.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดการการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

6. วิธีดำเนินการ 

• แต่งต้ังคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาการกระจายอำนาจการตัดสินใจ  

• สำรวจอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอำนาจในการพิจารณาการสั่ง
อนุญาต  การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับกำหนดให้มี
ผลกระทบโดยตรงกับการให้บริหารของประชาชน 

• พิจารณาภารกิจของหน่วยงานภายในแต่ละหน่วยงานว่า เรื่องใดผู้บังคับบัญชาสมควรมอบอำนาจ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการใด ๆ 
ไปสู่ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

• ให้คณะทำงานรายงานผลการพิจารณาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือวินิจฉัย และให้
ความเห็นชอบ 

• ผู้บริหารออกคำสั่งเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีโดยการออกคำสั่งต้องยึดถือตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 
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• ประชาสัมพันธ์คำสั่งให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง  เพ่ือให้ประชาชนรับบริการได้อย่างเหมาะสม 
รวดเร็ว 

• ให้คณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ผู้บริหาร อบต.เขาจ้าว 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2565 

8.  งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10. ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็ว  ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน  เกิดความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 

   เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี
สากลและระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซ่ึงความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา
และจัดต้ังขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม 
ซ่ึงเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ 
ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น 
วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไป
กับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 

   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา 23 (7) ที่กำหนดให้อบต.มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และคนพิการ ประกอบกับอบต. มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต    มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดย
การมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ ดีของ
สังคม 

2. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกำลังใจ
ในการบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 

 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 

 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
ทราบทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละตำบลดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายัง อบต. เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่
ละตำบลภายในเขตอบต. 

 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

 6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นประธานในพิธี 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 10.1 ผลผลิต 

 - สตรีดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

10.2 ผลลัพธ์ 

 - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

 - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศา สนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจ ร่วม
เป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนำผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งม่ัน ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ตำบลเขาจ้าว 

5. สถานท่ีดำเนินการ 

 องค์การบริหารเขาจ้าว  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ 

 6.2 ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 6.3 จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
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 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บัง คับบัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานการศึกษา สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว
ทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะทำการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน  ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่าย 
ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พ้ืนที่ เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  

   ต้ังแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัย
แล้ง ทำให้เกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทำนาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับ
คลองส่งน้ำ ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ำจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ำจนถึง
ช่วงเก็บเก่ียว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการ
ลดพ้ืนที่การทำนาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว   ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ซ่ึงมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ำน้อยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูก
ข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซ่ึงการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย
แทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พ้ืนที่ทำน้ำ 1 ไร่ ใช้น้ำ 1,738 
ลูกบาศก์เมตร ขณะที่พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 1 ไร่ ใช้น้ำ 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการ
ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ตำบลหนองตาแต้มอย่างยั่งยืน  

   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาจ้าว คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนำผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เพาะปลูกพืช
ฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่าง
ยั่งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งต้ังให้เป็น
วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็น
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ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม าใช้ใน
การดำเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร  

4. สถานท่ีดำเนินการ 

 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 

5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบลเขาจ้าว 

 5.2 ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 

 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

 5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน  

 5.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน –  ๓๑ สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

9. ตัวชี้วัด 

 9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้ เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกร
และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จำนวน 100 คน 

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดำริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนำกลับไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
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 10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตำบลเขาจ้าวได้ 

 10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  

2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

2. หลักการและเหตุผล 

    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ  
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๒ กำหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ  โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว กับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และ หัวหน้าสำนักปลัด /ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำ
ข้อตกลง ทุกปีเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา
จ้าว 

3. วัตถุประสงค์  

 ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 ๒. เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง มีความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 ๔. เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กองสามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจนโดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำในระดับสำนัก/กอง เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลง
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การปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการ ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

 ๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
 ๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
 ๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการประชาชน 
 ๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๑.๑ ชี้แจงสำนัก/กองต่างๆ และผู้ปฏิบัติงาน ทราบ และทำความเข้าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีพ.ศ. 
๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  

 ๑.๒  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 

  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ  เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  

  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 

 ๑.๓  รับ ฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด 

 ๑.๔  วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 

 ๑.๕  ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล
การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้
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6.  การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

  ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี ๓ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

2.หลักการและเหตุผล  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย กล่าวคือ มีกฎหมายจัดต้ัง      
มีพ้ืนที่ รับผิดชอบ มีประชากรเป็ นของตน เอง และมีความเป็นอิสร ะ ( Autonomy) ในการบริห ารงา น 
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการบริหารงาน แต่ก็
ยังคงต้องมีการควบคุมและกำกับดูแลจากหน่วยงานทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด ส่วนกลางหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เป็นองค์กรอิสระ เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซ่ึง
หน่วยงานเหล่านี้จะมีส่วนช่วยทำให้การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น 

   องค์กา รบริห ารส่ วนตำบล เขาจ้าว ได้เล็งเห็ นถึงความสำคัญจึงได้ มีการ จัดกิจกรรม           
การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าวขึ้น  

3.วัตถุประสงค์  

   เพ่ือนำข้อชี้แนะ ข้อทักท้วง ข้อปฏิบัติที่หน่วยงานต่างๆได้แนะนำ ไปปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามที่ระเบียบหรือกฎหมายได้กำหนดไว้ เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและป้องกัน ความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงานราชการ 

4.เป้าหมาย 

   สำนักงานปลัด  กองคลัง กองช่าง  

5.พ้ืนท่ีดำเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

6.วิธีดำเนินการ  

   6.1 จัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่และเรียบร้อยอยู่ เสมอ เพ่ือให้การสืบค้น
ข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว  

   6.2 ประสานและขอความร่วมมือกับส่วน/งานต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
ในการขอข้อมูลหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง  

   6.3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานที่มีการตรวจสอบและพบว่ายังมีข้อบกพร่องหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ชี้แจงรายละเอียดตามที่มีการทักท้วง 

   6.4 ทำบันทึกข้อความแจ้งให้ส่วน/งานต่างๆ นำข้อแนะนำหรือข้อปฏิบัติที่ได้จากการ
ตรวจสอบ ไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
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   6.5 ทำบันทึกข้อตกลง (mou)ระหว่างหน่วยงานที่ตรวจสอบกับองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว เพ่ือเป็นข้อตกลงการให้ความร่วมมือ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ    

7.ระยะเวลาการดำเนินการ 

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

๘.งบประมาณดำเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

9.ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์     

 การมีหน่วยงานอ่ืนๆเข้ามาตรวจสอบการทำงานทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

๑.ชื่อมาตรการการ  มาตรการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบ  

2. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดก้ันมิให้ เกิ ดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบ กับน โยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันที่  12 กันยายน 2557 ก็ได้
กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้จั ดทำมาตรการการดำเนิ นการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวว่าปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 

 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ 
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 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้ า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

 6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
ม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ์ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

๒. หลักการและเหตุผล 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้มีการจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ประกอบกับได้มีการประขาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอีกหลาย
ช่องทาง โดย ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้มาทำการศึกษา ค้นคว้า เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม
ความร่วมมือ ระหว่างกันในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องต่าง ๆ เช่น 
ข้อมูลการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง  รายงานผล
การปฏิบัติงาน     

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้เห็นความสำคัญจึงได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว 

๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง 
๓.๒ ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตตำบลเขาจ้าว จำนวน 6 หมู่บ้าน  

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดประชุมพนักงานร่วมกันกำหนดช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียด
ข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่เช่น ข้อมูลการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  

๖.๒ แบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบ  

๖.๓ ดำเนินการตามกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่อบต.จัดบริการให้แก่ประชาชนผ่านทาง
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว www.khaojao.go.th 

- ปรับปรุงระบบเสียงไร้สายให้สามารถใช้งานได้ดีทุกจุด 
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- จัดทำคู่มือประชาชน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อราชการกับส่วน/งานต่างๆในองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- จัดทำแผนผังการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนทุกจุดที่มีการให้บริการ 

- ปรับปรุงเว็บไซต์ของอบต.ให้มีข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางป้ายประชาสัมพันธ์ j 

- จัดระเบียบตู้ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  
2๕๔๐ กำหนด และมีป้ายบอกชัดเจน 

- จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มาเขียนคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร 

๖.๔ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีเก่ียวกับผู้มาใช้บริการให้ผู้บริหารทราบ  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

งานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

๑๐. ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านต่าง ๆ สามารถ
ตรวจสอบได้ ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นการป้องกันการทุจริต 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

1. ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ องค์การ
บริหารส่วนตำบล.เขาจ้าวและการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุ จริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

6. วิธีดำเนินการ 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของอบต. ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อมาตรการ   

 มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media)การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เ พ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 พ้ืนที่ท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

6. วิธีดำเนินการ 

 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 



89 

 

- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่ มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
- รายการทางYoutubeออนไลน์ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ   โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำ  ทบทวน  เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  และแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   แผนชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนาของชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้นมา ซ่ึง
เป็นแผนที่มุ่งเน้นส่งเสริมประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รับรู้และตระหนักถึงสภาพปัญหาความ
ต้องการของตนเอง ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพาภายนอก
โดยใช้ทรัพยากรหรือศักยภาพทางภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีอยู่ 

   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซ่ึงมีความสำคัญใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆออกมาในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ
สำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องครอบคลุมระยะเวลา สี่ปี โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จที่ชัดเจน 

   การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี ) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 ข้อ 10 วรรค (2) แลกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำปัญหาความต้องการจาก
แผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบ
กับข้อ 17 (1) แห่งระเบียบเดียวกันกำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชนโดยการนำข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนา สี่ปีจากความเชื่อมโยงดังกล่าว จึงจำเป็นจะต้องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และกำหนดกรอบการจัดทำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่สัมฤทธิผล ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ เกิดบูรณาการความคิดการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในพ้ืนที่  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้(1) ก ารจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
จะดำเนินการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำ  ทบทวน  เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่ วนตำบลเขาจ้าวและแผนชุมชนโดยจัดประชุมประชาคม
เพ่ือรับฟังข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือแสวงหาการตัดสินใจจากประชาชนเพ่ือดำเนินการตาม 
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ภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือสามารถนำไปจั ดทำแผนพัฒนาชุมชน
และแผนพัฒนาตำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.๑.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถ
ร่วมกันจัดทำแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ 

3.๒.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทางเป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบฯ 

๓.3เพ่ือให้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีความต่อเนื่องกัน และเชื่อมโยง
สอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การ
ปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน 
 3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชน ทั้ง 6 หมู่บ้าน ในตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๖  และห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 

 6.2 จัดทำประกาศกำหนดการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่ น  เพ่ือทบทวนแผนชุมชนและจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ 

 6.3 แจ้งประสานขอความร่วมมือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่เพ่ือขออนุญาตจัดการประชุม
ประชาคมฯตามวัน เวลาและสถานที่ท่ีได้แจ้งให้ทราบหรือที่นัดหมาย 

 6.4 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นตามกำหนดการโดยแจ้งในที่ประชุมประชาคมได้รับทราบถึง
วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆของ อบต.และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะสภาพปัญหาความต้องการตลอดจนโครงการพัฒนาในแผนชุมชนที่เกินศักยภาพและลง
มติเห็นชอบเพ่ือพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 6.5 สรุปและรายงานผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 จัดเวทีประชุมประชาคม จำนวน 6หมู่บ้าน 
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8. งบประมาณดำเนินการ 

 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  

 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว 

 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

๑.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ 

๒.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและถื อ
เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล  และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในกรณีที่ประชาชนประสบปัญหา
ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและเป็นกลไกในการ
ตรวจสอบ  เพ่ือให้ได้มาซ่ึงกลไกในการการตรวจสอบ  ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมี
ประสิทธิภาพเป็นธรรมและโปร่งใส 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้จัดให้มีการพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและ
กลไกลในการตรวจสอบดังกล่าว 

๓.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ประชาชนผู้ร้องเรียนได้มีช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนและได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
และได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนผู้มาขอรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

๕.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๖.  วิธีดำเนินการ 

๖.๑  จัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว แจ้งการ
ให้บริการสาธารณะ เบาะแสการทุจริต การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเรื่องอ่ืนๆ ผ่านช่องทางดังนี้ 

- แจ้งกับเจ้าหน้าที่ท่ีรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงที่อบต. 

- แจ้งทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐-๓2๖4-6295  และ ๐-๓2๖5-1732 

- แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 5   อำเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗712๐ 

- แจ้งทางเว็บไซต์  www.khaojao.go.th 

- แจ้งทาง e-mail: khaojao2540@hotmail.com 

- แจ้งทาง facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

- ช่องทางอ่ืนๆ จากส่วนราชการต่างๆ   เช่น  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ปราณบุรี  เพ่ือส่งมาให้อบต.ตรวจสอบ 

- แจ้งคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลโดยตรง 

mailto:khaojao2540@hotmail.com
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๖.๒  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบและพิจารณาเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  อย่างเป็นระบบและ 

มีกระบวนการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว 

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2565 

๘.  งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

๙.  ผู้รับผิดขอบ 

 งานกฎหมายและคดี  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

๑๐.  ผลลัพธ์ 

 ประชาชน ได้ มีช่องทางในกา รส่งเรื่องร้อ งเรียน /ร้อ งทุกข์  และองค์การบริหารส่ วนตำบล            
มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบรวดเร็ว และเป็นกลาง ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้
ร้องเรียน  หลีกเลี่ยงปัญหาการรับเงินสินบนในการยุติเรื่องร้องเรียนระหว่างเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่องกับผู้
ร้องเรียน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อมาตรการ    มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวเป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้าน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงมุ่งเน้น
การบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ ดีเอ้ือต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณีการ
แจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่น
เหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด จึงมีหน้าที่ เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
เหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 

 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าว 

5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 จัดทำคำสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ (เจ้าหน้าที่
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 

 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์อบต.เขาจ้าว 

 5.4 ดำเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 

 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้ เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ป ระชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

1.ชื่อโครงการ   โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้าน 

2.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ของชุมชนที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน                 
ในการพัฒนาท้องถิ่นจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น บทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านซ่ึงถือว่าเป็น
ประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน จะเป็นส่วนผลักดันในการสร้างแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านขึ้นมาด้วยความ
ร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้านเอง ซ่ึงสอดคล้องตามความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็น
การทำงาน เพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเอง กำหนดทิศทางของตนเอง สร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด วัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้
ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการ
ทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็น
พลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553  เรื่อง การ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ กระทรวงมหาดไทยมี
นโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านมีการจัดทำแผนชุมชน และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สำหรับ
เป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด 
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ  
ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ตำบล  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำแผนชุมชนหมู่บ้าน ซ่ึงเป็น
เครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้หมู่บ้านสามารถพัฒนาตนเองและพ่ึงตนเองได้  รวมถึงสามารถบูรณาการแผนโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอโครงการกิจกรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในทุกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมองค์ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนแก่ผู้ที่ มีส่วน
เก่ียวข้องเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับหมู่บ้านและตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้
ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้านขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือส่งเสริมทบทวนความรู้เก่ียวกับแผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาตำบลเขาจ้าว 
๓) เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านและระดับตำบล  

4.เป้าหมาย 

คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนผู้มีหน้าที่จัดทำแผนชุมชนหมู่บ้าน  ทั้ง 6 หมู่บ้านใน
ตำบลเขาจ้าว  จำนวน ๖๐ คน 
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5.วิธีการดำเนินการ 

๑) จัดทำหลักสูตร กำหนดการการฝึกอบรม 

๒) เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานโครงการ 

๓) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อวิทยากร จัดเตรียมสถานที่จัดฝึกอบรม 

๔) ประสานคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนจำนวน 60 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม 

๕) ดำเนินการฝึกอบรม โดยแบ่งกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชน ออกเป็น                
12 กลุ่ม ดำเนินการให้ความรู้ 

๖) ฝึกปฏิบัติในการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนหมู่บ้าน 

๗) ฝึกปฏิบัติในการประชุมจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนในระดับตำบล 

๘) ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 

๙) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใน 30 วัน หลังจากการดำเนินงานโครงการ
แล้วเสร็จ 

6.ระยะเวลาการดำเนินการ  

ปีงบประมาณ 2561-2565 

7.พ้ืนท่ีดำเนินการ 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

8.งบประมาณ 

๕,๐๐๐ บาท 

9.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10.หน่วยงานร่วมบูรณาการ   

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอปราณบุรี 

11.การประเมินผลโครงการ 

ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  โดยนำเอาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน                 
ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

12.ผลลัพธ์ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนประชาชนผู้มีหน้าที่จัดทำแผนชุมชนหมู่บ้านได้รับความรู้เก่ียวกับ
แผนชุมชนและเป็นเครือข่ายกลไกขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
เป็นแกนนำในการจัดทำแผนชุมชนร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านโดยที่กิจกรรมต่างๆ ในแผนชุมชนมีความ
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สอดคล้องบูรณาการกับแผนพัฒนาตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

13.ตัวชี้วัด  (Milestone) ระดับความสำเร็จของโครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้าน 

หน่วยวัด : ระดับ 

คะแนน  :  5 คะแนน 

คำอธิบาย : ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่  12 มีนาคม  
2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับ เคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้ องถิ่น และจังหวัดแบบบูรณาการ                             
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหรือ “องค์กรอำนวยการ”ในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนทบทวนแผน ปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ตำบล องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำแผนชุมชน จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการให้ความรู้เครือข่าย
แผนชุมชนหมู่บ้านโดยวัดผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการจากการที่ คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทน
ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม มีการดำเนินการทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนของหมู่บ้านตนเองและใน
ระดับตำบล ดำเนินการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนระดับตำบลว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อย่างน้อยร้อยละ 60 ของโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปี และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 

เกณฑ์การให้คะแนน 

กำหนดเป็น ระดับขั้น ของความสำเร็จ (Milestone)แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  5 ระดับ                    
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

 ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 *     

2 * *    

3 * * *   

4 * * * *  

5 * * * * * 
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โดยท่ี 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้
เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้าน    

ขั้นตอนที่ 2 
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมกันทบทวน ปรับปรุง แผน
ชุมชนหมู่บ้านของตนเอง 

ขั้นตอนที่ 3 มีการปฏิบัติการประชุมทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชนในระดับตำบล 

ขั้นตอนที่ 4 
ตรวจสอบโครงการ /กิจ กรรมในแผนชุ มชนระดับตำบลว่ ามีควา มสอดคล้องกับ                 
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อย่างน้อยจำนวนร้อยละ 
60 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในแผนพัฒนาสาม 

ขั้นตอนที่ 5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
-  เอกสารโครงการ 
-  รายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
-  หนังสือส่ง 
-  แผนชุมชน หมู่บ้านที่ได้รับการทบทวน ปรับปรุง 
-  แผนชุมชนในระดับตำบลที่ได้รับการทบทวน ปรับปรุง 
-  รูปถ่าย 
-  เอกสารเปรียบเทียบโครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนระดับตำบลกับแผนพัฒนาสามปี 
-  เอกสารประเมินการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  



101 

 

3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อมาตรการ    

  มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในด้านการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่ งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว 

3. วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  เขาจ้าว  อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุ จริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 

   ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน 

5. วิธีการดำเนินการ 

   5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าว อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น 
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา  เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

   5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ทำความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

   ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณดำเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   สำนักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหา ร
ส่วนตำบลเขาจ้าว 

   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.ชื่อโครงการ    

  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

2.หลักการและเหตุผล 

  การดำเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น
เครื่องมือกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนดทางเลือกสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ตามความต้องการและศักยภาพที่ท้องถิ่นมีอยู่  ด้วย
ความสำคัญดังกล่าวการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้อง
จัดให้มีขึ้นตามกลไกและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้  การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมจะต้องดำเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอนและความต้องการของประชาชน ซ่ึงโครงการ/กิจกรรมจะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีพันธกิจ อัน
เป็นภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นในการบริหารจัดการตนเอง ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีข้อมูล
สะท้อนกลับสู่การตัดสินใจดำเนินการพัฒนาในทุกๆ ปี และทำให้ทราบถึงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางนโยบายในการดำเนินงานโคร งการ/
กิจกรรม  เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่าง
เป็นระบบมีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ทราบว่าในปัจจุบัน
การดำเนินงานอยู่ ณ จุดใดของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ต้ังไว้ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  จึงได้จัดทำ
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือ ให้ ทราบถึงความสำเร็จเชิงปริมาณในการดำ เนิ นงานโคร งการ/กิจกรรมตา ม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปีที่มีการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

  2. เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ตามรายยุทธศาสตร์และในภาพรวม 

  3. เพ่ือให้ทราบถึงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
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4.เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 

1. ตรวจสอบความสำเร็จเชิงปริมาณเช่น จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี เฉพาะปีที่ดำเนินงาน ทั้งหมด ทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการว่ามีก่ีโครงการ/กิจกรรม แสดงข้อมูลออกมาเป็นจำนวนเต็มและค่าร้อยละ 

2. ตรวจสอบความสำเร็จเชิงปริมาณด้านงบประมาณโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเฉพาะปีปีที่ดำเนินงานทั้งหมดว่า ต้ังไว้เท่าใด ใช้ไปเท่าใด แสดงข้อมูลออกมาเป็นจำนวนเต็มและค่า
ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ 

1. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลครบถ้วนตาม
ขั้นตอนภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว ตามรายยุทธศาสตร์ภาพรวม  

3. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว ในภาพรวม 

4. ประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

5.วิธีการดำเนินงาน 

1. เขียน/เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ืออนุมัติจัดทำโครงการ 
2. รวบรวมข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรมจากทุกสำนัก/กอง เพ่ือเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปีที่ดำเนินงาน กับจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริง และนำจำนวน
งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ต้ังไว้ 

3. ขอความร่วมมือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ในการแจกและเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

4. ประมวลผลข้อมูลจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
5. เชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

ร่วมพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีถัดไป 

6. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต่อ
ผู้บริหาร 

7. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว นำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เพ่ือทราบ 

8. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว นำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
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9. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี 

10. รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ  
6. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ปี 2561-2565 

7.งบประมาณท่ีใช้ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

9.การประเมินผลโครงการ 

ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  โดยนำเอาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน                
ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

10.ผลลัพธ์ 

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สามารถทราบ
แนวทางในการพัฒนาตำบล 

2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล                
เขาจ้าว สำหรับใช้เป็นกรณีศึกษาเพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสอดคล้องตามนโยบายที่ได้
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

11.ตัวชี้วัด (Milestone) ระดับความสำเร็จโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าว 

หน่วยวัด :  ระดับ 

คะแนน  :  5 คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

กำหนดเป็น ระดับขั้น ของความสำเร็จ (Milestone)แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  5 ระดับ                    
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 *     

2 * *    

3 * * *   

4 * * * *  

5 * * * * * 

ขั้นตอนตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 

รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากทุกสำนัก/กอง ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เฉพาะปีที่ มีการดำเนินงาน เพ่ือประมวลข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ขอความ
ร่วมมือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในการแจกและเก็บแบบประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มี
ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เพ่ือประมวลผลข้อมูลเชิง
คุณภาพเสร็จแล้วจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน 

ขั้นตอนที่ 2 
เชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ร่วม
พิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา
จ้าว และกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีถัดไป 

ขั้นตอนที่ 3 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต่อ
ผู้บริหาร 

ขั้นตอนที่ 4 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว นำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เพ่ือทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี 
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คำอธิบาย  

ระดับความสำเร็จโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา
จ้าว หมายถึง การดำเนินงานโครงการตามขั้นตอนตัวชี้วัดความสำเร็จ เพ่ือให้โครงการติดตาม  และประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เกิดผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด  

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

๑.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 22  ตุลาคม  2544  เป็นต้นมา  
อันมีผลทำให้หน่วยรับตรวจต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
ดังกล่าว ข้อ 5  เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจว่าการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน  การป้องกัน  หรือลดความผิดพลาด  ความ
เสียหาย   การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยงาน   และภายหลังการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในแล้วเสร็จ  ก็จะต้องรายงานประจำปีเก่ียวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้กำกับ
ดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน  โดยรายงานปีละ 1 ครั้ง   ภายในเก้าสิบวันนับ
จากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี  ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ข้อ  6 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนด
ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้
กำหนดกิจกรรมการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตา
แต้มขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ วางไว้ และเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ๒. เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า    
 ๓.เพ่ือให้การปฏิบัติและรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้และทันเวลาสามารถ
นำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 ๔.เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 

 ๕. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้ 

๔. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว   อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๕.  วิธีดำเนินการ 

 ๕.๑   แต่งต้ังคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
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 ๕.๒   ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๕.๓   มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล
เพ่ือรายงานให้ผู้กำกับดูแล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๕.๔   รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลและผู้บริหารทราบ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

๗.  งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

๘. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

๙. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 1)  การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2)  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

3)  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้  สามารถนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 

4)  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว ้

5)  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กำกับดูแล 

๑. ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซ่ึงจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุป ระสงค์   ในอดีตที่ผ่านมากา รบริห ารงานของหน่ วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆไปซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบระบบบัญชีหนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆโดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานจึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้
ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
เป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใดการที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผลทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัย
อยู่เสมอ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนด
ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้
กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆที่อาจมีขึ้นใน 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเง่ือนไขสัญญาข้อตกลงระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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๔.  เป้าหมาย 

 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาจ้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๕.  วิธีดำเนินการ 

 ๕.๑  แต่งต้ังคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

 ๕.๒  ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๕.๓  มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล
เพ่ือรายงานให้ผู้กำกับดูแล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๕.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลและผู้บริหารทราบ 

๖.  สถานท่ี/ระยะเวลาดำเนินการ 

 อบต.เขาจ้าว/ ปี 2561-2565 

๗.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สำนักงานปลัด / กองคลัง / กองช่าง  

๘.  งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๑. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่า 

 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ  

 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่   
วางไว ้

 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 

 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 

 ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 

 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถดำเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1. ชื่อมาตรการ   มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจ สอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นไป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง
การโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6. วิธีการดำเนินการ 

 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
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 - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  

 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

 - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งต้ัง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 

 - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล     (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

 - ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จะออกคำสั่งแต่งต้ังได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 

 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตำแหน่ง 

 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลือ่น
ระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการแจ้งผู้ที่ มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้ มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตำแหน่ง 

 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 

 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตำแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 

 - มีการออกคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 

 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดำเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 

 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

 - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบล xxxจะออกคำสั่ง
แต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลxxxรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด) 
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การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 

 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจาร ณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 

 ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทำงานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6. วิธีดำเนินการ 

 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้ าวภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพ่ือ
นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2561-2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง อบต.เขาจ้าว 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์กา รพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบ
เปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
สำคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 คัด เลือก ตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุ มชนเข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

 6.2 จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กำหนดให้มีการแต่งต้ังให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย 
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 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10. ผลลัพธ์ 

 การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่ จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สำคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลxxxได้ดำเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จำนวน 12 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการดำเนินการ 

 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
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 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 

 6.3 แจ้งให้สมาชิ กสภาท้ องถิ่น ผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 

 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 

 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 

 จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวจำนวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก่ียวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้ มี
บทบาทและต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เก่ียวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการทำงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จำนวน 12 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

6. วิธีดำเนินงาน 

 6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ  

 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10. ผลลัพธ์ 

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมเครือข่ายชาวตำบลเขาจ้าวร่วมใจต้านทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวั ตน์อย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน ทําให้ประเทศต้องเผชิญ
กับปัญหามากมาย ในยุคที่ประเทศต้องการการแข่งขันเพ่ือที่จะยืนหยัดในสังคมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมินั้น 
ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาหนึ่งที่ทำ
ให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศ ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่อง
เก่ียวพันกันหลายด้าน คือ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน และได้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความม่ันคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และ
ความเชื่อม่ันต่อสายตาของประชาคมโลกการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น แนวทางการปลุกจิตสํานึกสร้างความตระหนักรู้การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก จะเป็นการ
มุ่งดําเนินงานให้หน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมายในด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองตาแต้มจึงได้จัดกิจกรรมการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริตในท้องถิ่น  เพราะ
เล็งเห็นแล้วว่าประชาชนมีส่วนสำคัญในการตรวจสอบ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล และอีกประการหนึ่งการร่วมเฝ้าระวังการทุจริตในท้องถิ่นเปรียบสเมือนเป็นการช่วยดูแล
รักษาท้องถิ่นของตนเองให้มีความสะอาดบริสุทธิ์  ปราศจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่และทัศนคติ
ในทางลบจากบุคคลภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มก็จะมีภาพลักษณ์ที่ใสสะอาดองค์กรไร้
การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนา
ตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำกิจกรรมเครือข่ายชาวตำบลเขาจ้าวร่วมใจต้าน
ทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากภาคประชาสังคม ในการเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

2. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

4. เป้าหมาย  

ประชาชนทั้ง 6 หมู่บ้าน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

ภายในตำบลเขาจ้าว 
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6. วิธีการดำเนินงาน 

1. เขียน/เสนอกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ืออนุมัติการดำเนินงาน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
3. ประสานงานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และประธานประชาคม

หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เชิญประชาชนเข้าประชุมเพ่ือรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม 
4. จัดทำกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นไปเพ่ือต้ังไว้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ทุก

หมู่บ้าน  
5. จัดประชุมประชาคมร่วมกับการจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพ่ือรณรงค์สร้าง

จิตสำนึกต่อต้านการทุจริต 
6. ลงชื่อเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง 6 หมู่บ้าน 
7. แจกช่องทางการร้องเรียนการกระทำผิดทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เขา

จ้าวและสำนักงาน ป.ป.ช. ให้แก่ประชาชน 
8. เชิญชวนประชาชนร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
9. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการโดยมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  
10. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

8. งบประมาณดำเนินงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

10.ผลลัพธ์ 

ประชาชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่นภายในตำบล  และร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

11. การประเมินผลกิจกรรม 

ประเมินผลกิจกรรมตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม 

12. ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จกิจกรรมเครือข่ายชาวตำบลหนองตาแต้มร่วมใจต้านทุจริต 

หน่วยวัด :  ระดับ 

คะแนน  :  5 คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

กำหนดระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) กิจกรรมเครือข่ายชาวตำบลหนองตาแต้มร่วมใจ
ต้านทุจริต โดยพิจารณาความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ ดังนี้  

 

ระดับคะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 คะแนน *     

2 คะแนน * *    

3 คะแนน * * *   

4 คะแนน * * * *  

5 คะแนน * * * * * 

ขั้นตอนมีดังน้ี 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำหนังสือประสานงานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
และประธานประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เชิญประชาชนเข้าประชุมเพ่ือรับทราบ
วัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม  

ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมประชาคมร่วมกับการจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพ่ือรณรงค์
สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต เชิญชวนประชาชนลงชื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
ต้านการทุจริต 

ขั้นตอนที่ 3 แจกเอกสารช่องทางการร้องเรียนกรณีพบการทุจริตคอร์รัปชั่น และเชิญชวน
ประชาชนร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบผ่านทางช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 
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คำอธิบาย  

ระดับควา มสำ เร็ จกิจ กรรมเครือข่ ายชาวตำบลหนองตาแต้มร่วมใจต้า นทุ จริต  หมายถึ ง                            
ความสำเร็จที่ เกิดจากการดำเนินงานเพ่ือให้กิจกรรมเครือข่ายชาวตำบลหนองตาแต้มร่วมใจต้านทุจริต                     
มีผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยมีการดำเนินงานตามขั้นตอนความสำเร็จซ่ึงประกอบด้วย  การ
จัดทำหนังสือประสานงานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และประธานประชาคมหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน เชิญประชาชนเข้าประชุมเพ่ือรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม จัดประชุมประชาคม
ร่วมกับการจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพ่ือรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต เชิญชวนประชาชน
ลงชื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังต้านการทุจริต แจกเอกสารช่องทางการร้องเรียนกรณีพบการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
เชิญชวนประชาชนร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดำเนินการจัด ทำรายงาน
ผลการดำเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชน
ทราบผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
-  เอกสารกิจกรรม 
-  เอกสารสำเนาคำสั่งแต่งต่ังคณะกรรมการ 
-  หนังสือประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมชิกสภา และประธานประชาคมหมู่บ้าน 
-  ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต 
-  เอกสารช่องทางสำหรับร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต 
-  เอกสารคำปฏิญาณการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
-  ภาพถ่าย 
- CD บันทึกภาพเคลื่อนไหวการกล่าวคำปฏิญาณ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


