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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการ
ทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจาย
อํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกันลักษณะการ
ทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาค
ส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า 
ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการ
ทุจริต 
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนในปัจจุบันมุ่งเนน้ที่
การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 1 

บทนํา 



3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึนโดยเฉพาะการทุจริตในเชิง
นโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่าน้ี 
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมี
ความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับ
สิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําใหข้้าราชการ
มีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อ
เพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็น
เครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่
ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มี เงิน 
คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต
เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มี
ความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอ้นมากยิ่งข้ึนและสง่ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับตน้ 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่
ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน
อย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ี
วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 
76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 
และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 



โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจรติมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ 
  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
  (Corruption Perception Index : CPI) 
  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง  
 



3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
  2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
  3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นไปตามหลกับรหิารกิจการบา้นเมอืง
ที่ดี(Good Governance) 
  4) เพื่อส่งเสรมิบทบาทการมีสว่นร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
   2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึง่การสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
   2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 



  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมชิอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้นแบบ ด้าน
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   
4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 



แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1.การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทนต่อ
การ
ทุจริต 

1.1.การสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถ่ินและฝุาย
ประจําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1)โครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเลือกตัง้ทุกระดับทกุ
ประเภท 
2)โครงการอบรมสง่เสรมิการทํางานใหม้ีความโปร่งใสหรือให้
ความรู้การทํางานที่โปรง่ใสมีธรรมาภิบาล 
3)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากร 
4) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
5)โครงการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบักิจการ,การจัดทําแผน,
ติดตามประเมินผลแผนฯของอบต. และระเบียบกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ  อปท. 
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 1.2.การสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถ่ิน 

1)โครงการพฒันาและปรบัปรุงสถานที่ทอ่งเที่ยว 
2)โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาประชาธิปไตย 
รวมพลงัสร้างความปรองดองสมานฉันท ์
3)โครงการเพิ่มทกัษะการประกอบอาชีพเสรมิ 
4)โครงการศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 
5)โครงการปลูกต้นไม้และดูแลรักษา 
6)โครงการปลูกปุาต้นนํ้าปลูกปุาทดแทน 
7)โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
8)โครงการบรหิารจัดการขยะแบบครบวงจร 
9)โครงการส่งเสริมกจิกรรมวันสิ่งแวดลอ้ม 
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 1.3.การสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

มิติท่ี 1 รวม -  มาตรการ  - กิจกรรม  14 โครงการ 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000  
 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.การบรหิาร
ราชการเพื่อปูองกัน
การทจุริต 

2.1.แสดงเจตจํานงทางการเมอืงใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    ไม่ใช้
งบประม
าณ 

 2.2.มาตรการสร้างความโปรง่ใสใน
การปฏิบัตริาชการ 

1) มาตรการออกคําสั่งมอบอํานาจของนายก อบต.     
ให้ปลัดอบต. 
2) กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพจิารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
3) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําป ี
4) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
5)กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

    

ไม่ใช้
งบประม

าณ 

 2.3.มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้
อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลกัการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

1)กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2)มาตรการออกคําสั่งมอบอํานาจของนายกอบต.ให้
ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

    
ไม่ใช้

งบประม
าณ 

 2.4.การเชิดชูเกียรติแกห่น่วยงาน 
บุคคล ในการดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ป็นทีป่ระจักษ์ 

     ไม่ใช้
งบประม

าณ 
 2.5.มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ

หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

1)มาตรการ จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2) กิจกรรมการควบคุมภายใน 
3)มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียนรอ้งทกุข์ 

    ไม่ใช้
งบประม

าณ 
มิติท่ี 2 รวม 4มาตรการ   11 กิจกรรม  - โครงการ      

 

 



 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3.การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1.จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ทุก
ข้ันตอน 

1) โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ 100,000 100,000 100,000 100,000  
หน่วยงานราชการ 
2)กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วน
ตําบลคีรรีาษฎร์ผ่านทางเว็บไซต์  เฟสบุ๊ค  จดหมายข่าว  
เสียงตามสาย  เคเบิลทีวี  รายงานกิจการประจําปี ฯ 
3)กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลงั 
ผ่านรายงานกิจการประจําป ี
4) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

 3.2.การรับฟังความคิดเห็นการ 
รับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1)โครงการประชุมประชาคมการจัดทําแผนชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000  
2) การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ องค์การ
บรหิารส่วนตําบลคีรีราษฎร ์
3)กิจกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ ให้ผู้
ร้องเรียน รอ้งทกุข์ ทราบ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ไมใช้
งบประมาณ 

4)โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ 50,000 50,000 50,000 50,000  
 3.3.การส่งเสริมให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมบริหารกจิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1)มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมกากรสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2)โครงการประชุมประชาคมอบรมให้ความรู้ในการจัดทํา
แผนพัฒนาระดับหมูบ่้านและตําบลประจําปี 

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

3)การส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
4)มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรบังานจ้าง 
5)กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัตริาชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคีรีราษฎร ์

    

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติท่ี 3 รวม 3 มาตรการ  9 กิจกรรม  4 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000  



 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4.การเสริมสร้างและ
ปรับปรงุกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4.1.มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

1)มาตรการการตรวจสอบภายในประจําปี 
2561 
2)มาตรการการควบคุมภายใน 
3)ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
4)มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลคีรี
ราษฎร์ 

    

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 4.2.การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดําเนินการได ้

1)กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
2)กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

    

ไม่ใช้งบประมาณ 

 4.3.การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถ่ิน 

1)กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
คีรีราษฎร ์

    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 4.4.เสริมพลงัการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทจุริต 

1)มาตรการเฝูาระวังการคอรัปช่ันโดยภาค
ประชาชน 

    

ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติท่ี 4 รวม 4 มาตรการ    4 กิจกรรม  - โครงการ      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการ  , การจัดท าแผน,การติดตามประเมินผล
แผนฯของ อบต.  และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกจิการ  , การจัดทําแผน,การติดตามประเมินผลแผนฯของ 
อบต.  และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.หลักการและเหตุผล 

  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น  อบต. องค์การ
บริหารส่วนตําบล จะมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่สมาชิ กสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน  ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่  
การดําเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ  ความชํานาญ 
ประสบการณ์  หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสมอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ
กฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้ สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหาร
ท้องถ่ิน ต้องตกเป็นผู้กระทําผดิกฎหมาย  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   และทําให้การ
แก้ไขปัญหาของประชาชน  หรือการพัฒนาท้องถ่ิน  ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาของ

ส่วนที่ 3  

รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ 



องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า  เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง แท้จริง ความ
เสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินที่ไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  อย่าง
แท้จริง  อาจมีสาเหตุมาจากการไม่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
หรือการมีกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์  ต่าง ๆ  ใหม่ ๆ  เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ซึ่งทําให้  สมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ไม่ทราบ  และมีผลทําให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน  นั่นคือ  การทําผิด
กฎหมายระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  รวมทั้งถูกร้องเรียน  ถูกตรวจสอบความผิด  ซึ่งส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน    และมีผลทําให้การบริหารงานในองค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน  ไม่สามารถดําเนินการสําเร็จตามที่วางแผนพัฒนาไว้ได้ 

  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ต้องมีความรู้  
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  คําสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่สําคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน   ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ   

3.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้รหิารท้องถ่ิน มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและ 
สาระสําคัญของกฎหมายการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. เพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้รหิารท้องถ่ิน ลดความผิดพลาดและความเสียหายจาก
การ 

เข้าใจเพื่อหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 

3. เพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้รหิารท้องถ่ิน มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน  และทําให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและมปีระสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้รหิารท้องถ่ิน สามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินได้อย่างสําเร็จและบรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ทีก่ําหนดไว้ 

 

4.เป้าหมาย 

1. คณะผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. บุคคลทีผู่้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควร 
5.  

 



5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

6.วิธีด าเนินการ 

   1.เสนอโครงการต่อผู้บรหิาร 

   2.ติดต่อประสานงาน 

   3.กําหนดวัน เวลา สถานที่ ดําเนินการ 

   4.ดําเนินการโครงการตามวัตถุประสงค์ 

   5.ติดตามประเมินผลโครงการ 

 

 7. ระยะเวลา ด าเนินการ 

   ปี 2561-2564 

8.งบประมาณ 

   100,000 บาท 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคีรรีาษฎร ์

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 

1.  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บรหิารทอ้งถ่ิน สามารถเรียนรู้  ทําความเข้าใจในเนื้อหา
และ 

สาระสําคัญของกฎหมายการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บรหิารทอ้งถ่ิน สามารถลดความผิดพลาดและความ
เสียหาย 

จากการเข้าใจเพื่อหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑต์่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 

3. เพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้รหิารท้องถ่ินมีความเข้าใจตัวบทกฎหมายขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถ่ิน  และทําให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ 

4. เพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้รหิารท้องถ่ินสามารถบรหิารงานในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินได้อย่างสําเร็จและบรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ทีก่ําหนดไว้ 



มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
******************************** 
๑. ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งพระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราช
ด ารัสแก่ชายไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกข้ันตอน ในขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจติใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ ในทุกระดับ ให้
มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
กว้างขวาง ทั้งในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิด เพื่อ
เลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชี วิตได้อย่างไม่เดือนร้อน มีความ
เป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ 
เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด หากกล่าวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง ในการด ารงชีวิต 
 จะเห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความส าคัญและมีคุณค่า ควรแก่การน าหลักคิด และหลัก
ปฏิบัติไปใช้ในการด าเนินชีวิตทั้งของบุคคล สังคม เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมใช้ชีวิตอย่างปกติสุข 
ดังนั้น อบต.คีรีราษฎร์ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ 
 ๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้ศึกษาเรยีนรู้ด้านการเกษตร ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ 
 ๓. เพื่อเป็นการศูนย์การเรยีนรูต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชนและสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 ๔. เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ 



๔. เป้าหมาย 
 ๑. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ 
 ๒. จัดท าศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑ ศูนย์ 
 
๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ศูนย์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่      ต าบลคีรีราษฎร์  อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง 
 ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกอบต. 
 ๓. แต่งตั้งคณะท างาน 
 ๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
 ๕. สรุปผล/วัดผล/ประเมินผล 
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณทีใช้ในการด าเนินงาน 
 ๕๐,๐๐๐.- บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม อบต.คีรีราษฎร์ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ 
 ๒. ประชาชนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความรู้ และ
น าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน พร้อมเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ 
 ๓. เกิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
 
 
  

 

 

 

  

 



 
มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถ่ินและฝุายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเลือกตั้งทุกระดับทุกประเภท 
๒.หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายสูงสุด นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังกําหนดให้มีการส่งเสริมการ
กระจายอํานาจลงสู่ประชาชนเกิดองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ ข้ึนมา  การเลือกตั้งเพื่อให้ตัวแทนประชาชนใน
การบริหารประเทศ หรือองค์กรต่างๆ ตามกฎหมายกําหนดจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้ประเทศเกิด
ความเจริญก้าวหน้า การเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนของประชาชนจึงต้องดําเนินกระบวนการอย่างถูกต้องเป็นธรรม 
ปราศจากการทุจริตการเลือกตั้ง ปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน สมควรที่จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนและ
จักการเลือกตั้งในทุกระดับทุกประเภท โดยองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์มีศักยภาพในการส่งเสริม และ
สนับสนุนการเลอืกตั้งในระดับหนึ่งและมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรี
ราษฎร์อีกด้วย 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการลดการทุจริตการเลือกตั้ง ลดการทุจริต
คอรัปช่ัน องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ จึงเห็นควรจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเลือกตั้งทุก
ระดับทุกประเภทขึ้น 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาตรา 69/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
คีรีราษฎร์พ.ศ.๒537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552  ประกอบ มาตรา ๑๖(๑๕) แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒) 
 ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลือกตั้งในทุกระดับทุกประเภท 
 ๓. เพื่อเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับทุกประเภท 
 ๔. เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งทั้งที่องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์เป็นผู้จัดตามอํานาจหน้าที่หรือ
หน่วยงานของรัฐจัดตามอํานาจหนา้ที่เปน็ไปอย่างถูกต้องบรรลวัุตถุประสงค์ของการจัดการเลือกตั้งโดยปราศจาก
การทุจริตการเลือกตั้งหรือปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน  
๔.เป้าหมาย 
 พนักงาน ลูกจ้าง  ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
 
๕.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 เขตองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
 
 



 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินกระบวนการตามกิจกรรมของโครงการ 
 ๔. จัดทํากําหนดการตามกิจกรรมของโครงการ 
 ๕. ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
 ๖. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการโครงการให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินทราบ  
๗.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ๔ ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณท่ีในใช้ในการด าเนินการ 

2๐๐,๐๐๐ บาท/ปี (ปีงบประมาณละสองแสนบาทถ้วน) 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสํานึกที่ดีต่อการเลือกตั้งในทุกระดับทุก
ประเภท 
 ๒. กิจกรรมต่างที่จดัข้ึนเป็นสว่นหนึ่งของส่งเสริมและสนับสนุนการเลอืกตั้งได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เลือกตั้งทุกประเภททุกระดับ รวมทั้งการจัดการเลือกตั้งซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์เป็นผู้จัดข้ึนตาม
อํานาจหน้าที่ด้วย 
 ๓. จํานวนคําร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งหรือการทุจริตการเลือกตั้ง หรือทุจรติ
คอรัปช่ันเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์เป็นผู้จัดข้ึนเองลดลงหรือมีจํานวนน้อยลง 
 
 
 
 
มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถ่ินและฝุายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมการท างานให้มีความโปร่งใสหรือให้ความรู้การท างานท่ีโปร่งใสมีธรร
มาภิบาล 
๒. หลักการและเหตุผล  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของรัฐที่เป็นมีส่วนในการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม สวัสดิการสังคม โดยมี



กฎหมายต่างๆ กํากับอํานาจหน้าที่ไว้ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจําต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการทํางานและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซึ่งหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาล จึงต้อง
ยึดถือหลักธรรมาภิบาล ปรับใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างโปร่งใส โดยปราศจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้ความรู้ความ
เข้าใจหลักในการทํางานที่โปร่งใส  มีหลักธรรมาภิบาล คือ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม มี
ความรับผิดชอบ และมองถึงความคุมค่าในการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเป็นต้องสร้างจิตสํานึกที่ดีให้กับพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาล
ต่อไป  
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ จึงได้จัดให้มี
โครงการส่งเสริมการทํางานให้มีความโปร่งใสหรือให้ความรู้การทํางานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล นี้ข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการทาํงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิ
บาล 
 ๒. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งในมีหลักธรรมาภิบาล 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรมหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 10๐,๐๐๐.- บาท/ปี 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจหลักการทํางานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล 



 ๒. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ๓. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งในมีหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยรวมพลังสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 “ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒  ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมา 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นรูปการปกครองที่ยึดถืออํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หรือประชาชน



เป็นหลัก การให้ความรู้ความเข้าใจ จิตสํานึก ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยจึงเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้พัฒนาอย่างเข้าใจและยั่งยืน 
โดยเริ่มจากการส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการ
เลือกตั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ปราศจากการกระทําทุจริตในการ
เลือกตั้งหรือทุจริตคอรัปช่ันในวงราชการ ยังผลให้ไม่มีการทุจริตการเลือกตั้ง หรือทุจริตคอรัปช่ันในการเลือกตั้ง
หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับต่างๆ ส่งผลให้การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปถึง
ระดับชาติและประเทศไทย ปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่าง
ยั่งยืนและมั่งคงต่อไป  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒน า
ประชาธิปไตยนี้ข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากร ประชาชนในเขตพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจและจิตสํานึกในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มากขึ้น 
 ๒. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากร ประชาชนได้นําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
 ๓. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากร ประชาชนในเขตพื้นที่มีความรักในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรในท้องถ่ินและประชาชนในเขตพื้นที่  
๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรมหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ  
 
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐.- บาท/ปี(ปีงบประมาณละห้าหมื่นบาท) 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 



 ๑. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรและประชาชนในเขตพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรและประชาชนในเขตพื้นที่สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันอย่างถูกต้อง  
 ๓. ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรและประชาชนในเขตพื้นที่มีความรักในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 

๒.๕ มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์”  
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์จังหวัดตากเรื่ อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
กําหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคีรีราษฎร์ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติอํานวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ๘ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไมก่ระทําการอนั
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๑๓.๗/ว 
๑๑ลงวันที่ ๒๕ธันวาคม ๒๕๕๗ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมา
ปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งการรับ
ฟังปัญหาความเดือดร้อนและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้อง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคีรีราษฎร์ จึงได้ให้มีมาตรการ “การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนรอ้งทกุข์” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ฝุายการเมืองและฝาุยประจาํทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมมาภิบาล และปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 
๓. วัตถุประสงค์ 



๑.เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลกร รวมทั้งกํากับ
ความประพฤติของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยวามถูกต้อง ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 

๒.เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับฟังปัญหาของประชาชนและกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ในระยะสั่นอย่างทันท่วงที และระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป  
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. ขออนุมัติประกาศจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
๒. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
๓. จัดให้คณะกรรมการศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์กําหนดแนวทางในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนรอ้งทกุข์ รวมทั้งช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ และแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔.ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ ,ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์

และแนวทางในการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
๕. รายงานผลการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ต่อผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์และประชาชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นเครื่องมือในการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลกร รวมทั้งกํากับความประพฤติของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยวาม
ถูกต้อง ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลได้จริง 

๒.มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นเครื่องมือในการรับฟังปัญหาของประชาชน
และกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในระยะสั่นอย่างทันท่วงที และระยะยาวอย่างยั่งยืน   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติท่ี ๓การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓.๕ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การดําเนินศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตําบลคีรี ราษฎร์ 
(ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์) ”  
 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์จังหวัดตากเรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
กําหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคีรีราษฎร์ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติอํานวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ๘ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไมก่ระทําการอนั
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นตนและประโยชน์สว่นรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว 
๑๑ลงวันที่ ๒๕ธันวาคม ๒๕๕๗ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมา
ปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งการรับ
ฟังปัญหาความเดือดร้อนและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้อง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคีรีราษฎร์จึงได้มีการดําเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ซึ่ง
ปัจจุบันได้มีประกาศให้เป็นศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ตามนโยบายของรัฐบาลเรียบร้อย
แล้ว” ข้ึน  
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อเป็นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางในการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ และ
โปร่งใส ตรวจสอบได้  รวมทั้งกํากับความประพฤติของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยวามถูกต้อง ความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 



๒.เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับฟังปัญหาของประชาชนและกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ในระยะสั่นอย่างทันท่วงที และระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป  
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์พนักงานจ้างทั่วไป และประชาชนทั่วไป 
๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดให้คณะกรรมการศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนรอ้งทกุข์ รวมทั้งช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ และแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒.ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ ,ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์
และแนวทางในการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

๓. ดําเนินการตามข้อเรียนเรียนร้องทุกข์ตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ ได้กําหนดไว้ 
๔. รายงานผลการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ต่อผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์และประชาชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ และโปร่งใส ตรวจสอบได้  รวมทั้งกํากับความประพฤติของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยวามถูกต้อง ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒.มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นเครื่องมือในการรับฟังปัญหาของประชาชน
และกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในระยะสั่นอย่างทันท่วงที และระยะยาวอย่างยั่งยืน   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓.๕ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ”   
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์จังหวัดตากเรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
กําหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคีรีราษฎร์ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติอํานวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ๘ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไมก่ระทําการอนั
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นตนและประโยชน์สว่นรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว 
๑๑ลงวันที่ ๒๕ธันวาคม ๒๕๕๗ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมา
ปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งการรับ
ฟังปัญหาความเดือดร้อนและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้อง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคีรีราษฎร์ โดยศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสอบ
ร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์” ข้ึน  
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อเป็นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติตามข้อร้องเ รียนร้อง
ทุกข์เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบความคืบหน้าหรือผลการดําเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์  รวมทั้ง
กํากับความประพฤติของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยวามถูกต้อง ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒.เพื่อเป็นเครื่องมือในการรายงานผลการดําเนินการให้กับผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ  



๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของ บุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติ
หน้าที่ ด้วยความถูกต้อง ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์  พนักงานจ้างทั่วไป และประชาชนทั่วไป 
๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดให้คณะกรรมการศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รวมทั้งการตรวจสอบติดตามและรายงานผลการดําเนินการข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับผู้ร้องทราบ และแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒.ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ ,แนวทางการตรวจสอบและ
รายงานผลการดําเนินการตามข้อรอ้งเรียนรอ้งทกุข์ให้กับผู้ร้องทราบและแนวทางในการดําเนินการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ 

๓. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับผู้ร้องทราบ ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได้กําหนดแนวทางไว้ 

๔. รายงานผลการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ต่อผู้บริห าร
องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์และประชาชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑.กิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับผู้ร้อง
ทราบ เป็นเครื่องมือในการกาํหนดแนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติตามข้อร้องเรยีนร้องทุกข์เพื่อแจ้ง
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบความคืบหน้าหรือผลการดําเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์  รวมทั้งกํากับความ
ประพฤติของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยวามถูกต้อง ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล 

๒.กิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับผู้ร้อง
ทราบ เป็นเครื่องมือในการรายงานผลการดําเนินการให้กับผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ  



๑๐.๓ กิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับผู้
ร้องทราบ เป็นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของ บุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติ
หน้าที่ ด้วยความถูกต้อง ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 



 

มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถ่ินและฝุายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ/เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
๒. หลักการและเหตุผล  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของรัฐที่เป็นมีส่วนในการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม สวัสดิการ สังคม โดยมี
กฎหมายต่างๆ กํากับอํานาจหน้าที่ไว้ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจําต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการทํางานและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง                    ในแต่ละตําแหน่งหน้าที่ ซึ่งมีความจําเป็นต้องพัฒนาความรู้
ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องต่อไป  
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ จึงได้จัดให้มี
โครงการอบรมพัฒนศักยภาพ/เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรข้ึน 
 
๓. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรได้รับความรู้ด้านระเบียบ/กฎหมายต่างๆ 
 ๒. เพื่อให้ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและง่าย
ต่อการประเมินผลงานและการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรมหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 



 20๐,๐๐๐.- บาท/ปี 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์  
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจหลักการทํางานเพิ่มมากขึ้น 
 ๒. ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓. ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างอย่างถูกต้องและง่ายต่อการ
ประเมินผลงานและการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหารข้าราชก าร
การเมืองฝุายสภาท้องถ่ินและฝุายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ า 
๒. หลักการและเหตุผล  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของรัฐที่เป็นมีส่วนในการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม สวัสดิการสังคม โดยมี
กฎหมายต่างๆ กํากับอํานาจหน้าที่ไว้ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจําต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  รวมทั้งมีจิตสํานึกในการทํางานและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง                    ในแต่ละตําแหน่งหน้าที่ ซึ่งมีความจําเป็นต้องพัฒนาความรู้
ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ตรวจสอบได้  
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ จึงได้จัดให้มี
โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจํา ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรได้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. เพื่อให้ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและง่าย
ต่อการประเมินผลงานและการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรมหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 



 10๐,๐๐๐.- บาท/ปี 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์  
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจหลักการทํางานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล 
 ๒. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ๓. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งในมีหลักธรรมาภิบาล 
 



 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการ  , การจัดท าแผน,การติดตามประเมินผล
แผนฯของอบต.  และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการ  , การจัดทําแผน,การติดตามประเมินผลแผนฯของ
อบต.  และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
2.หลักการและเหตุผล 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น อบต. องค์การ
บริหารส่วนตําบล จะมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่สมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน  ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ หน้าที่  
การดําเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ  ความชํานาญ 
ประสบการณ์  หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสมอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ
กฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้ สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหาร
ท้องถ่ิน ต้องตกเป็นผู้กระทําผดิกฎหมาย  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   และทําให้การ
แก้ไขปัญหาของประชาชน  หรือการพัฒนาท้องถ่ิน  ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า  เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ความ
เสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินที่ไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  อย่าง
แท้จริง  อาจมีสาเหตุมาจากการไม่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
หรือการมีกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์  ต่าง ๆ  ใหม่ ๆ  เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ซึ่งทําให้  สมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ไม่ทราบ  และมีผลทําให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน  นั่นคือ  การทําผิด
กฎหมายระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  รวมทั้งถูกร้องเรียน  ถูกตรวจสอบความผิด  ซึ่งส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน    และมีผลทําให้การบริหารงานในองค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน  ไม่สามารถดําเนินการสําเร็จตามที่วางแผนพัฒนาไว้ได้ 
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ต้องมีความรู้  
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  คําสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่สําคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ



องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน   ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ   
3.วัตถุประสงค์ 

5. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและ 
สาระสําคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ลดความผิดพลาดและความเสียหายจาก
การ 

เข้าใจเพื่อหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 
7. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารทอ้งถ่ิน มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน  และทําให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
8. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน สามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินได้อย่างสําเร็จและบรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 
4.เป้าหมาย 

6. คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
7. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
8. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
9. บุคคลที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควร 

 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
6.วิธีด าเนินการ 
  1.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
  2.ติดต่อประสานงาน 
  3.กําหนดวัน เวลา สถานที่ ดําเนินการ 
  4.ดําเนินการโครงการตามวัตถุประสงค์ 
  5.ติดตามประเมินผลโครงการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปี 2561-2564 
8.งบประมาณ 
  100,000 บาท 
 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
 



 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

5.  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน สามารถเรียนรู้  ทําความเข้าใจในเนื้อหา
และ 

สาระสําคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6.  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน สามารถลดความผิดพลาดและความ

เสียหาย 
จากการเข้าใจเพื่อหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 

7. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินมีความเข้าใจตัวบทกฎหมายขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถ่ิน  และทําให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

8. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินสามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินได้อย่างสําเร็จและบรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
1.3. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการ  , การจัดท าแผน,การติดตามประเมินผล
แผนฯของอบต.  และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
1.หลักการและเหตุผล 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น อบต. องค์การ
บริหารส่วนตําบล จะมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่สมาชิกส ภา
ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน  ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่  
การดําเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ  ความชํานาญ 
ประสบการณ์  หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสมอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ
กฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้ สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหาร
ท้องถ่ิน ต้องตกเป็นผู้กระทําผดิกฎหมาย  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   และทําให้การ
แก้ไขปัญหาของประชาชน  หรือการพัฒนาท้องถ่ิน  ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า  เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้ จริง ความ
เสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินที่ไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  อย่าง
แท้จริง  อาจมีสาเหตุมาจากการไม่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
หรือการมีกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์  ต่าง ๆ  ใหม่ ๆ  เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ซึ่งทําให้  สมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ไม่ทราบ  และมีผลทําให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน  นั่นคือ  การทําผิด
กฎหมายระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  รวมทั้งถูกร้องเรียน  ถูกตรวจสอบความผิด  ซึ่งส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน    และมีผลทําให้การบริหารงานในองค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน  ไม่สามารถดําเนินการสําเร็จตามที่วางแผนพัฒนาไว้ได้ 
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ต้องมีความรู้  
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  คําสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่สําคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน   ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ   
 



 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและ 
สาระสําคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการ 
เข้าใจเพื่อหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 

3 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน  และทําให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน สามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินได้อย่างสําเร็จและบรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1 คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2 ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3 สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4 บุคคลที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควร 

 
วัน  เวลา  และสถานท่ีอบรม 
 
 
งบประมาณ 
  20,000  บาท 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน สามารถเรียนรู้  ทําความเข้าใจในเนื้อหา
และ 

สาระสําคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
10.  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน สามารถลดความผิดพลาดและความ

เสียหาย 
จากการเข้าใจเพื่อหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 

11. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินมีความเข้าใจตัวบทกฎหมายขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถ่ิน  และทําให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 



12. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินสามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินได้อย่างสําเร็จและบรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.3. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบญัชี กองคลัง อบต.คีรีราษฎร์จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายใหค้วามรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเป็นต่อการบริหารงานของอบต.คีรีราษฎร์ 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง อบต.คีรีราษฎร์ 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
   กองคลัง อบต.คีรีราษฎร์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ปีงบประมาณ 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง อบต.คีรีราษฎร์ 
 



 
 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.5. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 

 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  อบต.คีรีราษฎร์เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าที่ของอบต ทั้งที่เป็นหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติอบต พ.ศ. 2496หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้อบตมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย 
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของอบตนั้นมักจะประสบ
ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บรกิารได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็น
ธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ 
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของอบตต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และ



ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
  ดังนั้น อบต.คีรีราษฎร์ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน– หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ 
  3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
   3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ 
   3.4 เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์
หรือกระทําการประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  สํานักงานอบต.คีรีราษฎร์ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการ
ให้บริการ 
  6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
   6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
  6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้
บริการตามลําดับคิว 
  6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
  6.6 สรุปผลการให้บรกิารตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนํามา
ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 



   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
   ทุกสํานัก/กอง ของอบต.คีรีราษฎร์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
   - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.3. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี 
  2.3.2. ออกค าสั่งมอบอ านาจของนายก อบต.ให้ปลัดอบตและหัวหน้าส่วนราชการ 
 

 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกอบต. ปลัดอบตและหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ต่างๆ ของอบตนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายอบต.คีรีราษฎร์เปน็หน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าที่ของอบต ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  หน้-
าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้อบตมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน ได้รวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 69 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ
อบตต้องเป็นไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติ สภาตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 มาตรา
59 ที่กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ของอบต มาตรา 60 กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
อบต และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานอบตลูกจา้งของอบตและนายกองค์การบริหารสว่นตําบลมอีํานาจมอบหมาย
การปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 60/1 กําหนดให้ปลัดอบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานอบต และลูกจ้า
งอบตรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของอบต ให้เป็นไปตาม



นโยบาย และอํานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกอบต. มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานอบตจังหวัดตากเรือ่ง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบหิารงานบคุคลของอบตจังหวัด
ตาก 
 
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงือ่นไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็น
ต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนน้าที่ของอบต.ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความ ต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอํานาจหนน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดอบต และหัวหน้ าส่วน
ราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้ปลัดอบต รองปลัดอบต และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด
อบตมอบหมายให้รองปลัดอบตปลัดอบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  สํานักงานอบต.คีรีราษฎร์ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัต ิ
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 



 
 
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  3.1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

   3.1.4  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐตอ้งจัดให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเขาตรวจดูได้ ณ ที่
ทําการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการไดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 

  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล
คีรีราษฎร์จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบรหิารส่วนตําบลคีรีราษฎร์โดย
มีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้ รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 



  3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์จํานวน 1 แห่ง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเขาตรวจดูข้อมูล 

  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด 

  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 

 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.1.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคีรี
ราษฎร ์

 

 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลคีรีราษฎร์ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 1องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในรปูของคณะกรรมการดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบล
คีรีราษฎร์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบอบต. มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถ่ิน พ.ศ. 2548องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคีรีราษฎร์โดยงานวิคราะห์นโยบายและแผนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของอบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์และแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ให้สอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์จํานวน คน 



5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 

 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกผู้แทนผ่านการประชาคม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ ดําร ง
ตําแหน่งคราวละ2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลคีรรีาษฎร์เพื่อเปน็องค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคีรีราษฎร์  และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์เพื่อใช้ เป็นแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ความต้องการของประชาคมและ หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลคีรีราษฎร์ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   3.3.1.อบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ 

 

 

1. ชื่อโครงการ :อบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐตอ้งจัดให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเขาตรวจดูได้ ณ ที่
ทําการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการไดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 

  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล
คีรีราษฎร์จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ ที่ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได ้เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สทิธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกตอ้งตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1  เพื่อให้ประชาชนและข้าราชการได้มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

  3.2 เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในเขต
พื้นที่ 

  3.3 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย 

 - จัดโครงการอบรมให้กับประชาชนและข้าราชการในพื้นที่ 



  

 

 

 

5. วิธีด าเนินการ 

  5.1 แตง่ตั้งคณะทํางาน 

  5.2 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่  

  5.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

  5.4 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 

  100,000บาท 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 

 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  9.1  ประชาชนได้รับความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการเพิ่มมากขึ้น 

  9.2  สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่ 

  9.3  ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของทางราชการได้ 

  

 

 



 

 

 

 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.5.  กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

 

 

1. ช่ือโครงการ / กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอบต. 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดให้อบต.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของอบต.ว่า
สัมฤทธ์ิผลตามเปูาหมายหรือไม่ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอบต. เพื่อนําผลที่ไดจากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แกไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของอบต.ต่อไปดังนั้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

  องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคีรีราษฎร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้ อบต.มีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิ�ดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 



  3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 

  3.3 เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลคีรี
ราษฎร์ 

 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

  คณะทํางานและเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอบต. 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 

  6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 

  6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 

  6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 

ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 

  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างนอ้ยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุงแกไข้ ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
คีรีราษฎร์ 

  3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

  4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์มอบหมาย 



  6.5 ประชมุคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

  6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 

  6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์พร้อมตัวช้ีวัด 

  6.9 การติดตามและประเมินผล 

  6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการแกไข้ต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 



มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
   3.2.5.  โครงการอบต.เคลื่อนท่ี 
 

 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการอบต.เคลื่อนท่ี 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 
  ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการใน
เชิงรุกจึงได้จัดทําโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์เคลื่อนที่เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชน
ตามครัวเรือนว่าต้องการให้อบต.ดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้างและให้บริการงานด้านต่างๆซึ่งอยู่ ในอํานาจ
หน้าที่อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชนหรือหาก
จําเป็นต้องคิดค่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุดเพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด 
  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการณสํานักงานอบต.ซึ่ง
อาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
  3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของอบต.กับประชาชนในพื้นที่ 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
  นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของ อบต.ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชน
ต่างๆในเขตอบต.ทั้งหมด 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  กําหนดให้ออกอบต.เคลื่อนที่  ภายในเขต อบต.คีรีราษฎร์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทกุฝุายเพื่อคัดเลอืกกิจกรรมและงานในหน้าทีท่ี่จะนําไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตอบต.ทั้งหมด 
  4. กําหนดสถานที่วันเวลาในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
  5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสายและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปี 2561 -2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  50,000บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขต องค์การบริหารสว่นตําบลคีรีราษฎร์ซึ่งได้
เข้าร่วมโครงการฯได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วประหยัดพร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคีรีราษฎร์อย่างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต.มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ ร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์และ
ความตอ้งการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติท่ี  3  การส่งเสริมบทบาทและการทีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
******************************* 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามที่อบต.คีรีราษฎร์  ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปใีนด้านการจดัซื้อจัดจ้าง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการปูองกันการทุจริตในอบต.คีรีราษฎร์ 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับอบต.คีรีราษฎร์อย่างแข็ง

ขันสําหรับการทํางานของอบต.คีรีราษฎร์ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริม
กลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการปูองกันการทุจริตใน
อบต. คีรีราษฎร์นั่นคือทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4.เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  13 หมู่บ้าน 

5.  วิธีด าเนินการ 
5.1  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับอบต.คีรีราษฎร์ 

อย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานของอบต.คีรีราษฎร์ ได้มีระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชน 
(ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอบต.คีรีราษฎร์ ในหลาย ๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วน
ร่วมเป็นกรรมการตามระเบยีบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพจิารณาผล
การประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
 5.2  ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทําความเข้าใจระเบียบฯ ต่างๆ 
แก่ตัวแทนประชาคม จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ดําเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง  อบต.คีรีราษฎร์ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของอบต.คีรีราษฎร์ 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินตนเอง 
 



มิติท่ี  4  การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
  2.  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 
******************************** 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
อบต.คีรีราษฎร์  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) อบต.คีรีราษฎร์ จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางกลไกใน
การร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.คีรีราษฎร์ทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมหรือการบรหิารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนอบต.คีรีราษฎร์ สามารถพัฒนาระดับ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพือ่ตอบสนองความต้องการและเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.คีรี
ราษฎร์ 
 3.2  เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของอบต.คีรีราษฎร์ ให้เกิดการพัฒนาได้
อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่อบต.คีรีราษฎร์ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 อบต.คีรีราษฎร์ 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี
พิเศษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2  จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553  มิได้กําหนดให้มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่อบต.คีรีราษฎร์ ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม



ตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3  ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง และตรวจการจ้างอย่างละเอียด 
และถูกต้อง 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  อบต.คีรีราษฎร์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างของอบต.คีรีราษฎร์ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบและไม่
เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

1.2.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
1.2.4.โครงการเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพเสริม 
 

 

 

1.ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมโครงการเพิม่ทักษะการประกอบอาชีพเสริม 

2.หลักการและเหตุผล 

 

 

  ในปัจจบุันความเจรญิก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยมีีการพฒันาอย่างรวดเร็วการดําเนิน

ชีวิตการประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันที่เพิ่มข้ึนซึ่งสังคมปจัจบุันที่ประสบ

ปัญหาด้านเศรษฐกจิราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรบัตัวสูงประชาชนโดยทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้น

ดังนั้นการประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุง่เน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียวการสนบัสนุนให้ประชาชน

โดยทั่วไปมีอาชีพเสรมิเพือ่เพิม่พูนรายได้ตลอดจนการพึง่พาตนเองโดยใช้หลักการและปรัชญา“เศรษฐกิจ

พอเพียง” ซึ่งมีความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจบุนัโดยเฉพาะอย่างยิง่ราษฎรในเขตพื้นคีรีราษฎร์ในการ

นี้ปัญหาด้านเศรษฐกจิเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ทําให้มีผลกระทบตอ่บุคคลทั่วไปเหตุผลดังกลา่ว อบต.คีรีราษฎร์ที่ได้ดูแล

ประชาชนให้ได้รับการพฒันาอาชพี  จึงได้จัดทํา “โครงการเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้

เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชนเ์พิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นการสร้างกจิกรรมการส่งเสริมอาชีพให้สามารถใช้

เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์มีคุณค่าสร้างความรกัสามัคคีมากยิง่ข้ึน   

3.วัตถุประสงค์ 
 

          1.  เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตอบต.คีรรีาษฎร ์
 2. เพื่อพฒันาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอบต.คีรรีาษฎร ์
 3. เพื่อสง่เสรมิการมีส่วนร่วมและดําเนินกิจกรรมร่วมกันของประชาชนในเขตอบต.คีรรีาษฎร ์
 ๔. เพื่อสง่เสรมิการใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
 5. เพื่อเพิม่ทักษะ ความรู้ให้แก่สมาชิกของกลุ่มอาชีพ สามารถนําไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป   

 

 



 

4.เป้าหมาย/ ผลผลิต 

1. ประชาชนในเขตอบต.ครีีราษฎร ์
 

5.วิธีการด าเนินการ 

 

          1. รวบรวมเนื้อหาและความจําเป็นในการฝกึอบรม สําหรบัประชาชนในเขตอบต.คีรรีาษฎร ์
          2. จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร สถานที่ เอกสารและอปุกรณ์ต่างๆ 

          4. ดําเนินงานฝึกการอบรมตามโครงการ 

          5. รายงานผลการดําเนินงานให้ผูบ้ังคับบัญชาและผูบ้รหิารทราบตามลําดับ 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

 4 ปี ( ปีงบประมาณ 2561-2564 ) 
 

7. สถานท่ีด าเนินงาน  

 สํานักงานอบต.คีรรีาษฎร์คีรรีาษฎร์ อําเภอพบพระ จงัหวัดตาก 

8. งบประมาณ 

 

 100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

กองสวัสดิการสังคม อบต.คีรรีาษฎร์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

          1.ประชาชนในเขตอบต.คีรรีาษฎร์ได้รับการส่งเสริมอาชีพและเพิม่รายได ้
 2. ประชาชนในเขตอบต.ครีีราษฎร์ได้รบัการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3. ประชาชนในเขตอบต.คีรีราษฎร์ได้รบัการสง่เสริมการมีสว่นร่วมและดําเนินกิจกรรมร่วมกัน 
 ๔. ประชาชนในเขตอบต.ครีีราษฎร์ได้รบัการสง่เสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
 5. ประชาชนในเขตอบต.ครีีราษฎร์ได้รบัการเพิม่ทักษะ ความรู้ให้แกส่มาชิกของกลุ่มอาชีพ สามารถ
นําไปต่อยอดการพฒันาผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 6. ประชาชนในเขตอบต.ครีีราษฎร์ได้รบัความรู้ในการพัฒนาช่องทางในการจําหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์
ของกลุม่อาชีพใหส้ามารถเข้าถึงลกูค้าและผู้ที่สนใจในวงกว้าง  
 



 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  3.2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   3.2.2.การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประชุมประชาคมการจัดทําแผนชุมชน 

2.หลักการและเหตุผล 

 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ ด้วยอบต.เป็นองค์กร
อํานวยการบูรณาการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทําและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและ
ตําบล โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเปน็ประจําทกุปี ซึ่งแผนชุมชนเป็นการคาดคะเนล่วงหน้า การคาดการณ์ 
ไว้ล่วงหน้า ตามสถานการณ์ของชุมชน ตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ว่าใคร จะทําอะไร จะทําที่
ไหน จะทําอย่างไร   จะทําเมื่อไร ใครเป็นผู้ทํา จะใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง โดยใช้วิธีการตัดสินใจร่วมกันของชุมชน 
โดยอบต.คีรีราษฎร์ในฐานะหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาพื้นที่ที่เป็น
กลไกสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนและนําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ อบต.คีรีราษฎร์ จึง
จําเป็นต้องดําเนินงานการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ิน ต่อไป 

 

3.วัตถุประสงค์ 

 

  ๑.เพื่อให้ชุมชนมีขบวนการในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยเป็น
การเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของชุมชน 

๒.  เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ,ด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม,ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและด้านการบริหารจัดการ 

  ๓.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



  ๔.  เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ชุมชนต้องการใช้ในการวางแผนในการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับ
ครัวเรือนและชุมชน หรือกําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน ต่อไป 

 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

ออกประชาคมรวบรวมปญัหา หมู่ที่ 1 -13  ในเขตอบต.คีรรีาษฎร์ อําเภอพบพระจังหวัดตาก 
 

5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 

  เขตอบต.คีรรีาษฎร ์
 
6.วิธีด าเนินการ 

1. เสนอโครงการใหก้ับผู้บริหารเพือ่อนุมัติโครงการ 
2. ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญบ่้าน เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
3. ประชาสมัพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นที่โดยใช้หอกระจายข่าว

และเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
4. ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านชุมชนตามที่กําหนด 
5. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 

  4 ปี ( ปีงบประมาณ 2561-2564 ) 
 

8.งบประมาณ 
 

 30,000 บาท 
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

กองสวัสดิการสังคม  อบต.คีรีราษฎร์  อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1. ชุมชนมีขบวนการในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยเป็น 
การเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของชุมชน 
  2. ชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม,ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและด้านการบริหารจัดการ 
  ๓.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๔.  จัดเก็บข้อมูลที่ชุมชนต้องการใช้ในการวางแผนในการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับ
ครัวเรือนและชุมชน หรือกําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน ต่อไป 



 
 
 
มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

1.2 การสรา้งจิตส านึกและตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.10. โครงการปลูกต้นไม้และดูแลรักษา 

***************************************** 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการปลูกต้นไม้และดูแลรักษา 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทําลายปุาไม้ที่
ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่าง
มาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลบัมามคีวามสมดุลเพิม่มากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสําเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง เพื่อ
ประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง 
ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําที่อยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร 
“พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 อบต. คีรีราษฎร์ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนัก
ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้
จัดทําโครงการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนในเขตอบต. คีรีราษฎร์ เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ
ตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุม่อาสาสมัครและพทิักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปาุในชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต. คีรีราษฎร์  จํานวน 13 ชุมชน โดย
ปลูกพันธ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต. คีรีราษฎร์ 
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหารอบต. คีรีราษฎร์  สมาชิกสภาอบต. คีรีราษฎร์  
พนักงาน/ลูกจ้าง อบต. คีรีราษฎร์ ผู้นําชุมชนกลุ่มต่างๆ ทั้ง 13  ชุมชน ได้แก่ กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน
ประชาชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ เป็นต้น 



 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ปุาชุมชน และแหลง่น้ํา คูคลอง ในเขตอบต. คีรรีาษฎร์ 
 
 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 
 6.2 จัดกิจกรรมร่วมกนัปลกูต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลองกําจัดวัชพืชในแม่น้ําคูคลอง ทําความ
สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนและในเขตอบต. คีรีราษฎร์ 
 6.3 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลงกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 - 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
200,000-บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. คีรีราษฎร์ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมในชุมชนมมีากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3 การสรา้งจิตส านึกและตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.10. โครงการปลูกป่าต้นน้ าปลูกป่าทดแทน 

***************************************** 
 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการปลูกป่าต้นน้ าปลูกป่าทดแทน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศ ได้ลดน้อยลงตามล้าดับ ทําให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และ การ
ด้านรงชีพ 

ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้าให้เกิดภัยทางธรรมชาติ ได้แก่ ความแห้งแล้ง ภาวะมหาอุกทกภัยที่ยิ่งใหญ่ที่
ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประชาชน กระทบทางเศรษฐกิจสังคม และ ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุเกิดจากพื้นที่ต้นน้ําถูกบุกรุกท้าลายลงอย่างเนื่องในฤดูฝนพื้นดินไม่สามารถจะ
เก็บกักน้ําไว้ได้ท้าให้ปริมาณน้ําไหลลงสู่พื้นล่างส่งผลกระทบเกิดภาวะน้ําท่วมตามที่ปรากฏในปีที่ผ่าน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความห่วงใยต่อปัญหาที่เกิดข้ึน ท่านทรงได้ให้
แนวทางเกี่ยวกับการจัดการ การดูแลรักษาปุาต้นน้ํามาโดยตลอดในการเสด็จพระราชดําเนินงานตามสถานที่
ต่างๆของพื้นที่ต้นน้ําหรือสถานที่สําคัญๆดังเช่น พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 24
มกราคม 2520 ณ โครงการหลวงพัฒนาต้นน้ํา หน่วยที่14 (ปางหินฝน) อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ “ การ
ปลูกปุาทดแทน จะต้องท้าอย่างมีแผน โดยการดําเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาชาวเขา ในการนี้เจ้าหน้าที่ปุาไม้ 
ชลประทาน และ ฝุายเกษตร จะต้องร่วมกัน สํารวจต้นน้ํา ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนปรับปรุงต้นน้ํา 
และ พัฒนาอาชีพราษฎรได้อย่างถูกต้อง สําหรับต้นไม้ที่จะปลูกทดแทนปุาไม้ถูกท้าลายนั้นควรใช้ต้นไม้ได้เร็วที่มี
ประโยชน์หลายๆทางคละกันไป และ ควรปลูกพืชคลุมแนวร่องน้ําต่างๆ เพื่อยึดผิวดิน และ ให้เก็บความชุ่มช้ืนไว้ 
นอกจากนัน้จะต้องสรา้งฝายเลก็เพือ่หนุนน้ําส่งไปตามเหมืองไปใช้พื้นที่เพาะปลูกทั้ง 2 ด้าน ซึ่งจะท้าให้น้ําค่อยๆ 
แผ่ขยายออกไปท้าความชุ่มช้ืนให้บริเวณนั้นด้วย ในการนี้จะต้องอธิบายให้ราษฎรรู้ว่าการที่ปริมาณน้ําตามแหล่ง
ธรรมชา ตดิลดลงนั้นก็เพราะมีการทําลายปุาต้นนํ้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์”  
 และอีกหนึ่งพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2520 ณ อําเภอ
ชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี “ การที่จะมีต้นน้ําลําธารไปช่ัวกาลนั้นสําคัญอยู่ที่การรักษาปุา และ ปลูกปุาบริเวณต้นน้ํา ซึ่งบน
ยอดเขา และ เนินเขาสูงนั้น ต้องมีการปลูกปุาโดยปลูกไม้ยืนต้นและ ปลูกไม้ฟืนซึ่งไม้ฟืนน้ันราษฎรสามารถตัดไป
ใช้ได้แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะ ส่วนไม้ยืนต้นนั้นจะช่วยให้อากาศมีความชุ่มช้ืนเป็นข้ันตอนของระบบ
การให้ฝนตกแบบธรรมชาติ ทั้งยังยึดดินใน ขุนเขาไม่ให้พังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกด้วย ซึ่งถ้ารักษาสภาพปุาไม้ไว้
ให้ดีแล้วท้องถ่ินก็จะมีน้ําไว้ใช้ช่ัวกาลนาน ”  

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมาถือเป็นภัยร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและประกอบกับภัย
แล้งที่ตามมา อันเนื่องมาจากปุาต้นนํ้าถูกท้าลายไปเป็นจํานวนมาก นีคื้อสาเหตุที่ทําให้เกิดอุทกภัยใหญ่ และภัย
แล้งมากกว่าแต่ก่อน เพราะว่าปุาต้นนํ้าซึ่งทําหน้าที่เสมอืนอ่างเก็บตามธรรมชาติที่คอยปลดปลอ่ยน้ําให้ค่อยๆไหล
ลงสู่แม่น้ําลําธาร หล่อเลี้ยงชีวิตทั้งคนและสัตว์พืชต่าง ๆซึ่งปัจจุบันถูกท้าลายไปจนเหลือน้อยจนถึงเข้าข้ันวิกฤติ 
จากสถิติพบว่าปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีเนื้อที่ปุาไม้เหลืออยู่เพียงร้อยละ 23.01 เท่านั้นนับตั้งแต่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จข้ึนครองราชย์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 60 ปีพระองค์



ได้ทรงประกอบพระราชกรณีย์กิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิ กรไทย ได้ทรงพระราชทานพระราช
ดํารัสการพัฒนาด้านต่างๆควบคู่กับการอนุรักษ์เสมอ ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่พสกนิกร
มากที่สุด โดยให้มีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชดําริมากกว่า
2,000 โครงการฯ ที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ และมีแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบสอดคล้องและ
เหมาะสมต่อศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละที่นั้นเป็นอย่างดี พระราชวินิจฉัยของ
พระองค์ท่านเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ปวงชนชาวไทยทุก หมู่เหล่าควรที่จะร่วมมือร่วมใจในการฟื้นฟู
สภาพปุาให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาเพื่อสนองแนวพระราชดําริของพระองค์ท่าน ฯ 

องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้ทําโครงการปลูกปุาและอนุรักษ์ปุาต้นนํ้าลําธารเป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งตอบสนองแนว
พระราชดํารัสของพระองค์ท่าน ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปุาต้นน้ําที่สําคัญใน พื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้มีความอุดม
สมบูรณ์มีฝายถาวรไว้รองรับ ปริมาณน้ําตลอดจนการเพิ่มความชุ่มช่ืนในพื้นที่ ชุมชนต่างๆที่อยู่รอบๆ พื้นที่ปุาก็มี
ส่วนร่วมที่จะช่วยปกปูองดูแลผืนปุาร่วมกันเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนสืบต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนองพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่ทรงพระราชทานเกี่ยวกับการ 
ฟื้นฟูปุาต้นนํ้า และปอูงกันการท้าลายปุา 

3. เพื่อจัดสร้างฝายถาวรไว้สําหรบัการเกบ็กักน้ําและชะลอการไหลของน้ํา 
4. เพื่อรณรงค์และปลูกสร้างจิตสํานึกให้คนในพื้นทีปุ่าต้นนํ้าและคนในชาติมีใจรักต้นไมปุ้าไม้ ตระหนัก

ถึงการอนรุักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสิง่แวดล้อมตลอดจนมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. ปลูกปุาบนพื้นที่ต้นนํ้าลําธาร 
 - โดยปลูกพันธ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น  
2. สร้างฝายถาวรบนพื้นที่ต้นน้ําลําธาร  
3. พื้นที่ต้นน้ําเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต. คีรีราษฎร์ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหารอบต. คีรีราษฎร์  สมาชิกสภาอบต. คีรีราษฎร์  
พนักงาน/ลูกจ้าง อบต. คีรีราษฎร์ ผู้นําชุมชนกลุ่มต่างๆ ทั้ง 13  ชุมชน ได้แก่ กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน
ประชาชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ เป็นต้น 
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 1. พื้นที่ต้นน้ําที่เสียหายมาก 

- เป็นพื้นที่ทีเ่คยผ่านการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรหรือถูกบุกรกุโดยสิ้นเชิง 
2. พื้นที่เสยีหายน้อย 

- พื้นที่ที่มีต้นไม้ไม่เพียงพอทีจ่ะสืบพันธ์ุได้เองตามธรรมชาติ 
3. พื้นที่ต้นน้ําที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกและเกิดไฟปุา 

- ปุาต้นนํ้าที่ค่อนข้างเสื่อมโทรม 
- ปุาต้นนํ้าที่ไม่เสื่อมโทร 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 



 6.2 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้บนพื้นที่ต้นนํ้าลําธารและสร้างฝายบนพื้นที่ต้นนํ้าลําธาร  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 - 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

100,000-บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. คีรีราษฎร ์
 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมในชุมชนมมีากขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.6. กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  อบต.คีรีราษฎร์มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตามอํานาจ
หนา้ที่ของอบต.ทั้งที่เป็นหนา้ที่ตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต.และในการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาอบต.การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับจากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินน้ัน 

  อบต.ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้นประชาชนได้รับประโยชน์หรือ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใดการให้บริการมีคุณภาพเพียงใดตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการจึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการอีกทั้ง
เพื่อเป็นการสรา้งความโปรง่ใสในการให้บรกิารสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจงึจําเป็นต้องมี
โครงการนี้ข้ึนมา 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 
  3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  3.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



  ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตอบต.จํานวน 1 ครั้งต่อปี 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

พื้นที่ในเขตอบต.คีรีราษฎร์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการและดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตอบต.ตามรูปแบบที่กําหนด 
  6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้อบต.ทราบ 
  6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
  6.5 ปดิประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ป ี(ปงีบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของอบต.จํานวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
รายงานประเมินผลตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
อ าเภอพบพระ  จังหวัดตาก 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบตักิารปอ้งกันการทุจรติส าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัด         
เทศบาล         
 องค์การบรหิารส่วนตําบล คีรีราษฎร ์ ขนาด  กลาง   
๒. สถานท่ีตั้งส านักงาน/ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที ่  999 หมู่ที่  9  ถนน  ตําบล คีรีราษฎร ์ อําเภอ      พบพระ  
จังหวัด      ตาก รหสัไปรษณีย์  63160 โทรศัพท์ 055 – 805555 โทรสาร055-805555 ต่อ 20 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน http://www.Khirirat.go.th  
๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22,238 คน    5,405 ครัวเรือน 
๔. พ้ืนท่ีรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น595.44ตารางกิโลเมตร(ครอบคลมุ   13หมู่บ้าน/ชุมชน) 
๕. รายไดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  33,109,843.12 บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน  38,547,207 บาท 
๖. รายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 67,883,741.18 บาท 
๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังหมดจ านวน      78  คน 
๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังหมดจ านวน  26    คน 
 

9. ผลการประเมินตนเองคะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจํานวน  คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

10.ชื่อผู้ประสานงาน นางศศิธร   ยาวิชัยปูอง        
 ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ       
 สถานท่ีติดต่อ สํานักงานองค์การบรหิารส่วนตําบลคีรีราษฎร์     
 โทรศัพท์ 055-805555    โทรสาร 055-805555 ต่อ 20   
 โทรศัพท์มือถือ    E-mail       

ผลการประเมิน 

 

  

 

สําหรับสํานักงาน ป.ป.ช. 

 

......................... 

 (คะแนนที่ได)้ 

 

200 
(คะแนนเต็ม) 
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สว่นท่ี ๒ ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 โปรดกรอกข้อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 – 4 และใส่เครื่องหมาย ( / )ในช่องที่
มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระสําคัญ พร้อมทั้งระบุคะแนน 
 
มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต รวม  คะแนน 

1.1 การสรา้งจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(15 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 

4 
(8-9 ข้อ) 

3 
(6-7 ข้อ) 

2 
(4-5 ข้อ) 

1 
(1-3 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)โครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเลือกตัง้ทุกระดับทกุประเภท 
2)โครงการส่งเสริมการทํางานให้มีความโปรง่ใสหรือให้ความรู้การทํางาน
ที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมีความรบัผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน  
(   ) 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
(   ) 3) ปฏิบัติหน้าทีร่ับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรมมีความซื่อสัตย์
สุจริตคํานึงถึงประโยชนส์ุขแก่ประชาชนในท้องถ่ินและประเทศชาติ 
(   ) 4) ปฏิบัติงานโดยมุง่ผลสัมฤทธ์ิของงาน มีมาตรฐาน โปรง่ใสและ
ตรวจสอบได้  
(   ) 5) ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าทีห่รืออํานาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด  
(   ) 6) ความเช่ือมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศ
ในการทํางาน  
(   ) 7) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
(   ) 8) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรอืร้น เตม็ใจ ทํางาน
รวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุง่ผลสําเรจ็ของงาน  
(   ) 9) มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม และ
ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แกก่ันอยู่เสมอ  
(   ) 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด  
(   ) 11) การแสดงความรับผิดชอบของผูบ้รหิาร หากการดําเนินงาน
ของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสงัคมโดยรวม  
(   ) 12) มีมาตรการในการจัดการกบัเจ้าหน้าทีท่ี่ไม่มีความรบัผดิชอบ
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกจิหน้าที่ความรบัผิดชอบ  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ  ระดับคะแนน    
 
 
 



 ระดับคะแนน 
5 

( 2 ข้อ) 

3 
( 1 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)โครงการส่งเสริมการทํางานให้มีความโปรง่ใสหรือให้ความรู้การทํางาน
ที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล 
2)โครงการพฒันาศักยภาพ/เพิม่ประสิทธิภาพ การทํางานของบุคลากร 
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) กําหนด พัฒนา หรือปรับปรงุมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจรงิจงั  
(   ) 2) ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

   

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(7 ข้อ) 

4 
(5-6 ข้อ) 

3 
(3-4 ข้อ) 

2 
(2 ข้อ) 

1 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)โครงการส่งเสริมการทํางานให้มีความโปรง่ใสหรือให้ความรู้การ
ทํางานที่โปรง่ใสมีธรรมาภิบาล       2)
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกจิการ,การจัดทําแผน,ติดตาม
ประเมินผลแผนฯของอบต. และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องของ  
อปท. 
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจเกดิ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(   ) 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  
(   ) 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพฒันาและ
ปรับปรงุนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซอ้น  
(   ) 4)มีการจัดทําคู่มอืเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน

      



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(7 ข้อ) 

4 
(5-6 ข้อ) 

3 
(3-4 ข้อ) 

2 
(2 ข้อ) 

1 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(   ) 5) มีการปรบัปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรอืระเบยีบ
เพื่อปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(   ) 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (   ) 7) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอพ
พลิเคชัน เพื่อเกิดความตระหนักในการดํารงตนตามกรอบของกฎหมาย  
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   

 
1.2การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
      1)โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการพฒันาประชาธิปไตย  
        
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   )  เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทจุริต 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน........โครงการ   ระดับคะแนน   
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)โครงการพฒันาและปรบัปรุงสถานที่ทอ่งเที่ยว 
2)โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาประชาธิปไตย 
3)โครงการรวมพลงัสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
4)โครงการเพิ่มทกัษะการประกอบอาชีพเสรมิ 

   



5)โครงการศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 
6)โครงการบํารุงรักษาต้นไม ้
7)โครงการปลูกปุาต้นไม้    
8)โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
9)โครงการบรหิารจัดการขยะแบบครบวงจร 
10)โครงการส่งเสริมกจิกรรมวันสิ่งแวดลอ้ม 
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
(   ) 2) พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
 
 
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

1.2.3 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)โครงการศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง    
         
         
       
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) ขับเคลื่อนการดําเนินงานใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน .......โครงการ    ระดับคะแนน   
 
 
1.3การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

1.3.1 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สจุริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)โครงการพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชนหรือผู้เรียน(โตไปไม่โกง) 
        

    



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

        
        
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) นําหลักสูตรลูกเสอืช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(   ) 2) นําหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นทีเ่หมาะสมไปปรบัใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็หรือสถานศึกษาในสงักัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(   ) 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์เพือ่  สร้าง
จิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

1.3.2 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)โครงการพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชนหรือผู้เรียน(โตไปไม่โกง) 
        
        
        
        
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) นําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้
และมสี่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตสําหรับนักเรียน นักศึกษา (จัดทําโดย
สํานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้ในสถานศึกษาสังกดัขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(   ) 2) นําสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในหลกัสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะ
ชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ (จัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

(   ) 3) โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตสํานึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน    

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) สร้างจิตสํานึกและความตระหนกัให้มจีิตสาธารณะ 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน    
 
 
 
 
 
 



 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต รวม 65 คะแนน 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร(5 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4 ข้อ) 

4 
(3 ข้อ) 

3 
(2 ข้อ) 

2 
(1 ข้อ) 

0 
 ( - ) 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน        
        
        
         
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
(   ) 2) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
ต่อสาธารณชน 
(   ) 3) ผู้บริหารมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กจิกรรม เพือ่พัฒนาหน่วยงานใหม้ีคุณธรรมและความโปรง่ใส 
(   ) 4) ผู้บริหารมีการสนบัสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน 

     

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน .........................ข้อ    ระดับคะแนน……………………………….. 
 
  



 

๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ(15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(9-10 ข้อ) 

4 
(7-8 ข้อ) 

3 
(5-6 ข้อ) 

2 
(3-4 ข้อ) 

1 
(1-2 ข้อ) 

0 
( - ) 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้
1) มาตรการออกคําสั่งมอบอํานาจของนายกอบต.ใหป้ลัดอบต. 
2) กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําป ี
4) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
5)กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการ   
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   )   1) ดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็น
อย่างด ี
(   )   2) การรวมกลุม่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการ
บรหิารงานที่โปร่งใส 
(   )   3) การได้รับคําสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร 
(   )   4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บงัคับบญัชา
ให้ทํางานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม 
(   )   5) การรบัรู้ถึงผลเสียจากการไมป่ฏิบัติตามคําสัง่ที่ไม่
เหมาะสม 
(   )   6) การรบัรู้ต่อการรับเงินพเิศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไปสถาน
บันเทงิหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแกเ่จ้าหน้าที่ 
(   ) 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพเิศษ เรี่ยไร ขอบริจาค
หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที ่
(   ) 8) การเอือ้ประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รบับริการบางคน
เนื่องจากความสมัพันธ์ส่วนตัว 
(   ) 9) ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างไม่เป็นธรรม ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางมิ
ชอบเพื่อผลประโยชน์ให้กบัตนเองและพวกพ้องหรอืบุคคลอืน่ 
(   ) 10) การใหส้ินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อืน่

      



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(9-10 ข้อ) 

4 
(7-8 ข้อ) 

3 
(5-6 ข้อ) 

2 
(3-4 ข้อ) 

1 
(1-2 ข้อ) 

0 
( - ) 

ใดแก่เจ้าหน้าที ่
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน    

 

 

 

 
 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5-6 ข้อ) 

4 
(4 ข้อ) 

3 
(3 ข้อ) 

2 
(2 ข้อ) 

1 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
3) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําป ี      
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   )   1) การใช้จ่ายงบประมาณที่ไมส่มควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
(   )   2) การใช้จ่ายเงินเพือ่สง่เสริมธุรกจิของตน/พวกพ้อง 
(   )   3) การรบัรูเ้กี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจําเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
(   )   4) การพฒันาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
(   )   5) การวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้าง และนําผลการวิเคราะห์
มาปรบัปรุงการจัดซื้อในปงีบประมาณถัดไป 
(   )   6) การเปิดเผยข้อมลูการจัดซื้อ-จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ 

      

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
 
 
 
 



 

 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 

4 
(8-9 ข้อ) 

3 
(6-7 ข้อ) 

2 
(4-5 ข้อ) 

1 
(1-3 ข้อ) 

0 
( - ) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้
1) มาตรการออกคําสั่งมอบอํานาจของนายกอบต. ใหป้ลัดอบต. 
2) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
3)กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการ   
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   )   1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
(   )   2) คู่มือหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
(   )   3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลกั
ความถูกต้อง 
(   )   4) รายงานผลการปฏิบัตงิานตามคู่มือหรอืมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
(   )   5) การใหบ้ริการโดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
(   )   6) บรหิารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการ 
(   )   7) ใช้เทคโนโลยเีพื่อใหเ้ป็นมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
(   )   8) แสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
(   )   9) ให้บรกิารโดยจัดลําดับก่อน – หลัง 
(   )   10) ให้บริการแล้วเสรจ็ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
(   )   11) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(   )   12) ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผูร้ับบรกิาร 
 

      

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
 
 
 
 
 



 

2.3มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี                
(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ี
ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) การเปิดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบ้ริการอยา่งชัดเจน 
(   ) 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
(   ) 3)แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ใหบ้รกิาร 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน   ข้อ    ระดับคะแนน   
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการออกคําสั่งมอบอํานาจของนายกอบต. ใหป้ลัดอบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ       
        
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรบัผิดชอบและผู้รบัผิดชอบอย่างชัดเจน 
(   ) 2) ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยคํานึงถึงการใช้อํานาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูก
กฎหมาย 
(   ) 3) ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยดําเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกตอ้ง ไมผ่ิดพลาด 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน   ข้อ    ระดับคะแนน   
 



 
 
2.4การเชิดชูเกยีรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัตตินให้เป็นท่ีประจักษ์ 
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
     
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลทีม่ีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
     
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกจิการ
สาธารณะของทอ้งถ่ิน 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)     
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   
 
 



 
 
2.5มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต(20 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
10 

(3 ข้อ) 

8 
(2 ข้อ) 

6 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

2.5.1ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการ จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2) กิจกรรมการควบคุมภายใน 
3)มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียนรอ้งทกุข์  
       
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   )   1) มิให้มีการเรียกรับเงินพเิศษ เรี่ยไร ขอรบับริจาค หรือร้อง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานทีบ่ันเทิงรวมถึงรอ้งขอสิ่งอํานวยความสะดวก
หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกบัการใหบ้ริการตามอาํนาจหน้าที่ 
(   )   2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ใหบ้รกิารเอื้อประโยชนห์รือเลอืกปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  
(   )   3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพเิศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทนสําหรับ
ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  .ข้อ ระดับคะแนน   
 
 



 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

( 2 ข้อ) 

3 
( 1 ข้อ) 

0 
(-) 

2.5.2มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้
1)รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท.   
        
        
      
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   )   1) มีแผนปฏิบัตกิารปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
(   )   2) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยกํากบั ดูแล 

   

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน   ข้อ    ระดับคะแนน   
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

2.5.3ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
2) การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ อบต.คีรรีาษฎร์ 
3)กิจกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ ให้ผูร้้องเรยีน ร้องทุกข์ 
ทราบ 
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   )   1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทําผิดการทจุริต 
(   )   2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริตทีเ่หมาะสม 
(   )   3) มีการติดตาม ตรวจสอบผูก้ระทําผิดการทจุริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   



 
มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน     
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5ข้อ) 

4 
(4ข้อ) 

3 
(3ข้อ) 

2 
(2ข้อ) 

1 
(1ข้อ) 

0 
(-) 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสาร
ของทางราชการ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร       
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   )  1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบอืนข้อเทจ็จริง  
(   ) 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน  
(   ) 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพรบ่ทบาทอํานาจหน้าที่  
(   ) 4) มีการแสดงข้อมลูการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่ออื่นๆ  
(   ) 5) มีระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพทเ์ฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรบั
อัตโนมัติหรือมเีจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใหบ้รกิารข้อมลูตลอดเวลาการทํา
การของหน่วยงาน 

      

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 

4 
(3ข้อ) 

3 
(2ข้อ) 

2 
(1ข้อ) 

0 
(-) 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได ้
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

     



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 

4 
(3ข้อ) 

3 
(2ข้อ) 

2 
(1ข้อ) 

0 
(-) 

1)กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของอบต. คีราษฎร์ ผ่านทางเว็บไซต์  
เฟสบุ๊ค  จดหมายข่าว  เสียงตามสาย  เคเบลิทีวี  รายงานกจิการประจําปี ฯ 
2)กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลงั ผา่นรายงาน
กิจการประจําป ี       
         
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพสัดุหรือการจัดซือ้จัดจา้ง 
(   ) 2) การเปิดเผยข้อมลูผลการจัดซื้อจัดจ้างใหส้าธารณชนทราบ  
(   ) 3)การเข้าถึงข้อมลูของประชาชนของหน่วยงาน  
(   ) 4) ผลการประเมินการรบัรู้และการเข้าถึงข้อมลูภาคประชาชน  
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน .........................ข้อ    ระดับคะแนน   

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้
1)กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของอบต. คีรีราษฎร์  ผ่านทางเว็บไซต์  
เฟสบุ๊ค  จดหมายข่าว  เสียงตามสาย  เคเบลิทีวี  รายงานกจิการประจําปี ฯ 
2)กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลงั ผา่นรายงาน
กิจการประจําป ี        
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   )   การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   
 
 
 
 
 



 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน) 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนิน
กิจการ ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) การจัดประชาคมแผนชุมชน 
2) การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ อบต.คีรรีาษฎร์ 
3)กิจกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ ให้ผูร้้องเรยีน ร้องทุกข์ 
ทราบ 
4)โครงการอบต. เคลือ่นที ่
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   )  1) จัดประชาคม 
(   ) 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสงัคม 
(   ) 3) จัดต้ังศูนย์และเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์/
ร้องเรียนการทจุริต 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 

4 
(3ข้อ) 

3 
(2ข้อ) 

2 
(1ข้อ) 

0 
(-) 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ อบต.คีรรีาษฎร์ 
        
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) การกําหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องรอ้งเรียน  

     



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 

4 
(3ข้อ) 

3 
(2ข้อ) 

2 
(1ข้อ) 

0 
(-) 

(   ) 2) การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องข้ันตอนร้องเรียน  
(   ) 3) มีวิธีการร้องเรียนทีส่ามารถทําได้ง่าย  
(   ) 4) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทีส่ะดวกและเหมาะสม 
รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน   ข้อ    ระดับคะแนน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12ข้อ) 

4 
(8-9ข้อ) 

3 
(6-7ข้อ) 

2 
(4-5ข้อ) 

1 
(1-3ข้อ) 

0 
(-) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)กิจกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ ให้ผูร้้องเรยีน ร้องทุกข์ 
ทราบ         
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม  
(   ) 2) การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบใหผู้ร้้องเรียนติดตาม
ผลได้ด้วยตนเอง 
(   ) 3) การแจง้ผลเรื่องร้องเรียนหรือแจง้ผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนใหผู้้รอ้งเรียนทราบมีประสทิธิภาพ 
(   ) 4) มีมาตรการที่ต้องดําเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15วัน  
(   ) 5) การรายงานผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียน  
(   ) 6) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบผ่าน
ทางเว็บไซตห์รอืสื่ออื่นๆ 
(   ) 7) การกําหนดช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
(   ) 8) การกําหนดหน่วยงานหรือผู้รบัผิดชอบเรื่องร้องเรียนการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง  
(   ) 9) การรายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้
ผู้ร้องทราบ  
(   ) 10) มีระบบการแจง้เบาะแสการทจุริต  
(   ) 11) มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต  
(   ) 12) เปิดช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

      

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
 
 
 
 



3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(4ข้อ) 

4 
(3ข้อ) 

3 
(2ข้อ) 

2 
(1ข้อ) 

0 
(-) 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมกากรสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.คีรีราษฎร์ 
2)ประชุมประชาคมหมูบ่้านและประชาคมตําบลประจําปี 
3)การส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
4)มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
5)กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัตริาชการของอบต. คีรีราษฎร ์ 
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทําแผนพฒันา 
(   ) 2) การมสี่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  
(   ) 3) การมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัตริาชการ  
(   ) 4) การมสี่วนร่วมดําเนินการตามโครงการ  

     

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน .........................ข้อ    ระดับคะแนน……………………………….. 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการแตง่ตัง้ตัวแทนประชาคมเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน ..................โครงการ ระดับคะแนน……………………………….. 
 
 



 

 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมกากรสนับสนุนการจัดทําแผน พัฒนา อบต.  
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
(   ) 2) การมสี่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  
(   ) 3) การมสี่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ   

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน    
 
มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวม 45 คะแนน 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 

3 
(1ข้อ) 

0 
(-) 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการการตรวจสอบภายในประจําปี 2561 
2)มาตรการการควบคุมภายใน 
3)ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
4)มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในอบต.คีรรีาษฎร์ 
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   )  1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทํางานอย่างเป็น
อิสระ  
(   ) 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยัง้ หรอื
ปูองกันการทจุริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน   ข้อ    ระดับคะแนน   
 
 
 
 



 

 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการ
จัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการการตรวจสอบภายในประจําปี 2561 
2)มาตรการการควบคุมภายใน 
3)ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
4)มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในอบต. คีรีราษฎร ์
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) มีระบบปูองกันหรอืตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
(   ) 2) มีการนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรบัปรุงเพื่อให้
เกิดประสทิธิภาพในการปอูงกันการทจุริต   
(   ) 3) รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 

3 
(1ข้อ) 

0 
(-) 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
         
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
(   ) 2) เปิดเผยข้อมลูข่าวสาร/แนวทางการบรหิารงานบุคคล 

   

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
 



รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 

3 
(1ข้อ) 

0 
(-) 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2)กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
 (   ) 2) การจัดให้มีและการเผยแพรร่ายละเอียดข้อมลูการดําเนนิ
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ทราบล่วงหน้า
และให้ข้อมลูที่ว่าน้ีแกบุ่คคลทีร่้องขอหรอืขอด ู

   

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหา
พัสด ุ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2)กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
        
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพสัดุฯ 
(   ) 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการพสัด ุ
(   ) 3) ออกประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการทุกข้ันตอน
ให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  ข้อ    ระดับคะแนน   
 



 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)การส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารบัการอบรม ตามหลักสูตร  หรือ
โครงการอบรม ต่าง ๆ      
   
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสําหรับสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
เป็นการเฉพาะ หรือร่วมกบัฝุายบรหิาร/พนกังาน/ข้าราชการท้องถ่ินเข้า
ร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถ่ิน 
และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัตหิน้าที่ของฝุายบรหิารให้เป็นตาม
กฎหมาย/ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   

 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบงัคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ การตัง้กระทู้ รวมทัง้การทําความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย 
ระเบียบ คําสัง่ที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งทีฝุ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   
  



 

4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 

3 
(1ข้อ) 

0 
(-) 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการเฝูาระวังการคอรัปช่ันโดยภาคประชาชน    
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทจุริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอืน่ๆ 
(   ) 2) สร้างชุมชนเฝูาระวังการต่อต้านการทุจริต 

   

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน   ข้อ    ระดับคะแนน   
 

 
 

ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้
(   ) มีการพฒันาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทจุริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน  โครงการ ระดับคะแนน   
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมนิผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
นีม้ีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ  
                    (ลงช่ือ) 

                                                                                             (นายชานน     โชติคัคนานต์ ) 
      ตําแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 
        วันที่ /   มิถุนายน      /2560 



 

 

 

ที่ ตก 75501/ 
 

 

 

 

ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคีรรีาษฎร์    
999 หมู่ที่ 9  ตําบลคีรรีาษฎร์  อําเภอพบพระ  
จังหวัดตาก  63160 

 

                                                                  มิถุนายน    2560 

เรื่อง  ขอส่งแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์   

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจงัหวัดตาก  

อ้างถึง   หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ ว 0019     ลงวันที่  20  มีนาคม  2560 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง จํานวน  1 ชุด  

2. แผนปฏิบัติการ  1 เล่ม 

  ตามหนังสือทีอ่้างถึง สํานักงานปอูงกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติให้จัดทําแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทจุริตสี่ปี ขององค์การบรหิารส่วนตําบลคีรรีาษฎร์  (พ.ศ. 2561-2564)  และจัดส่งให้
สํานักงานปูองกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ ประจําจังหวัดตาก ภายในวันที่  24 พฤษภาคม 2560   
นั้น 

  องค์การบรหิารส่วนตําบลคีรีราษฎร์  ขอส่งแผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตสี่ปี ขององค์การ
บรหิารส่วนตําบลคีรีราษฎร์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิง่ที่สง่มาด้วย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

       

     (นายชานน  โชติคัคนานต์) 
                         นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลคีรีราษฎร ์    
 

สํานักงานปลัด   

 โทร/โทรสาร  0-55 - 805555 



 

 

บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 

ที่  ตก /วันที่     มิถุนายน   ๒๕60 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี  

 

เรียน  หัวหน้าสํานัก/หัวหน้ากอง/ข้าราชการทุกท่าน 

  ด้วยได้รับหนังสือจากสํานักงาน  ป.ป.ช. ท่ี ปช.0004/ ว 0019 ลงวันท่ี 20 
มีนาคม2560   ขอความร่วมมือจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

   

  เพื่อให้การจัดทําแผนดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทิศทางเดียวกัน จึงขอ
เชิญเข้าร่วมประชุม จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564)  ภายในวันที่         
เวลา   09.30น.      มิถุนายน  2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
กัน 

 

 
 

      จ่าเอก 

                        (สนิท  ดาวงษ์) 

     ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลคีรีราษฎร์ 

 

 

 



 

 

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร ์

 

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

  ตามหนังสือ สํานักงานป.ป.ช.  ที่  ปช.  0004/ว 0019  ลงวันที่  20  มีนาคม  2560                  
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามแนวทางการดําเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  Integrity and 
Transparency Assessment(ITA)ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต      
ระยะที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกบักระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน Integrity 
and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยทางสํานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน                         
(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

  เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓                 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจํานง                     
ทางการเมืองของผู้บริหารในการต้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์จึงได้จัดทํา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว  รายละเอียด
ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.Khirirat.go.th/ 

     

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ   ณ   วันที่        เดือน    มิถุนายน  พ.ศ.2560 

                                                                                                                                 

(นายชานน     โชติคัคนานต์) 

นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลคีรรีาษฎร์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

 


