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ค าน า 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ 
และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ  
ที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ และเป็น
การถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่ง ด้วย 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการ
ทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้อง
กับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ ซึ่งการทุจริตระดับท้องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เป้าหมายแท้จริงของการกระจายอ านาจนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินการตอบสนองการให้บริการต่างๆในพ้ืนที่โดยไม่
ต้องรอจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ แต่จากแนวทางในการ
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยลักษณะการทุจริตมีอาจเกิดจากด้าน
งบประมาณ ,ด้านบุคลากร,ด้านระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ,ด้านคุณธรรมจริยธรรม,การขาดความรู้ 
ความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ ที่ไม่สามารรถปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบได้การตรวจสอบที่ไม่คลอบคลุมหรือขาด
ประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การใช้อิทธิพลในท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้การ
ด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  ทั้งนี้ ทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง 
“เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น” ผลประโยชน์ทับซ้อน องค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ให้ความหมายว่า “ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงต้องไม่มีผลประโยชน์
ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง” ในการวิเคราะห์ใช้เทคนิค  

SWOT จุดอ่อน - ค่านิยมส่วนบุคลหลายประการยังไม่เป็นไปในทางที่เป็นคุณเช่นค่านิยมใน 
การเลี้ยงดู การไม่ตระหนักในประโยชน์สาธารณะ หลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล 5 เป็นเพียงพิธีกรรม 

- การจัดวางระบบเพื่อลดความเสี่ยง สร้างความยุ่งยาก ซับซ้อน ภาระงานมากขึ้น ไม 
เกิดความคล่องตัว 
  จุดแข็ง - มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนดวางมาตรการป้องกันมีแนวทางปฏิบัติงาน
ไว้ 
   - มีหลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   - เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ใกล้ชิดประชาชน ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารติดตาม
ตรวจสอบได ้
  โอกาส -  ปัจจุบันมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกร่วมในการตรวจสอบ ปราบปราม 
  อุปสรรค - สังคมยอมรับและมองการทุจริตเป็นเรื่องปกติในสังคม ไม่ใช่เรื่องของตน 
     - ผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งผลประโยชน์ของตนไม่ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ 
สังคมส่วนรวม 
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ดังนั้น จึงก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขึ้น ดังนี้  
 1.การสร้างจิตส านึก  
 2.การสร้างสังคมให้สะอาดด้วยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีความตระหนักถึงประโยชน์
สาธารณะ 
 
หลักการเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความ
เข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการ
ปฏิบัติงาน และการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของ
สังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อน
ของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/
๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่ว ม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอก
ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้หน่วยงาน
ของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) และ
ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
และเป็นการสอดคล้องกับการก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๗ โดยทางส านักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity  
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Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน และสร้าง
เครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการ
บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน าผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการ 
ก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ทั้งนี ้ได้มุ่งเน้น
ให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 
๒๕๖3 นี้ขึ้น เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถ
ท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางดังนี้ 
พันธกิจ ( Mission )  

๑. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชัยพฤกษ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 

๓. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลชัยพฤกษ์ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลชัยพฤกษ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

ชัยพฤกษ์ 
2. การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 

ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

3. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

4. การปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  ที่มี

ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
 

เป้าหมาย 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ตลอดจนประชาชน มี

จิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของราชการและเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปราม 
 การทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล
การใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส 

2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยพฤกษ์ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
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4. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ

ป้องกันการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไข
และรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ รวมทั้งการรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนาตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชัยพฤกษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒ ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน 

ทุกส่วนราชการ 
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ

ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรม 
๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลชัยพฤกษ์ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้

ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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๓.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้
เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์กับองค์กรทุกภาคส่วนใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์

กับองค์กรทุกภาคส่วน 
๑.๒ ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ตลอดจนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ จากทุกหน่วยงาน เพ่ือ
น าไปประมวล วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระใน
การท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 

๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 

๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
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๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลชัยพฤกษ์ วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจ
ให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพ 
๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ 

๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ 
โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจ
หนึ่งได ้

๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยพฤกษ์ด้วยกันเอง 

๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม 

๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์กับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน 
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มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๑.๑. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้

มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต แยกตามมิติ ดังนี้ 

 
มิติ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ ๓  การส่งเสริมการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ   

        ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนปฏิบัติการการป้องกนัการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  

 

 
มิติ 

 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕63  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
๑.การสร้าง

สังคมไม่ทนต่อ
การทุจริต 

 
 
 

 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและสร้าง
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่าย
ประจ า 

๑. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
ข้าราชการและลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
อบต.ชัยพฤกษ์ 
2.  โครงการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและ
ต่อต้านการทุจริต 
3.  โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้
การเมืองและประชาธิปไตย 

30,๐๐๐ 
 
 
 

10,000 
 

10,000 

 

 ๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและสร้าง
ความตระหนักของ
ภาคธุรกิจและ
ประชาชน 

1 .โครงการเข้าเวรยาม อปพร./กู้ชีพ 
ภายในหมู่บ้าน และต าบลชัยพฤกษ์ 
2. โครงการเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระ          
หมู่ที่ 1-11 
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
4.  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ป่าชุมชน 
6.  โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่  

3๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 

 

 
 

 

 

 

๑.๓ การปลูก
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๑. โครงการพัฒนาสังคม (จัดตั้งศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน)  
๒. โครงการล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้ว 
ให้ชุมชน 

30,000 
 

30,000 

 



 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕63  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1.นโยบายการป้องกันการทุจริต 
2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการ
ทุจริต 
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

- 
- 
 
- 

 

 ๒.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. กิจกรรมคณะกรรมการการพิจารณา
ความดีความชอบ/การด าเนินการทางวินัย 
2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการปฏิบัติราชการและเสริมสร้าง
ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท้องถิ่น 
3. โครงการคณะกรรมการรับ-โอนย้าย
พนักงานส่วนต าบล 
4. มาตรการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ (เปิดตู้ ปณ.ชัยพฤกษ์ ,
ศูนย์รับเรื่องราวการทุจริต,ร้องเรียนทาง 
Website ) 

- 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 

 ๒.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๑. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต  สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 

- 
- 

 

 ๒.4  การเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน
หรือบุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติ ปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

๑. โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000  



 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕63  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.5 มาตรการ

จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๑. มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

๒. มาตรการ ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ อบต.
ชัยพฤกษ์ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

๓. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ อบต.ชัยพฤกษ์ 
๔. มาตรการ การด าเนินการทางวินัย 

5. มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 

 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางท่ี
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อบต.ชัยพฤกษ์ 
ทางสื่อและหอกระจายข่าว 
๒. โครงการจัดท าวารสารช่อชัยพฤกษ์ 
๓. กิจกรรมจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 
๔. กิจกรรมการให้ข้อมูลและเผยแพร่
ข่าวสารผ่าน Website อปท.  อบต. 
ชัยพฤกษ์ 
๕. กิจกรรมการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

- 
 

50,000 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕63  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 ๓.๒ การรับฟังความ

คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 
 
 

๑. กิจกรรม อบต.ชัยพฤกษ์  รับฟังปัญหา
เพ่ือพัฒนาชุมชน (เวทีชุมชน) 
๒. ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเหตุทาง 
Internet,Website,Facebook ,Line ฯลฯ 
3. โครงการ อบต.ชัยพฤกษ์ พบประชาชน 
4.  โครงการจัดท าแผนชุมชน 
5.  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- 
 

- 
 

10,๐๐๐ 
10,000 

- 

 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. กิจกรรมการจัดท าเวทีประชาคม เพื่อ
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
2. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3. เปิดตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์/สายด่วน 
4. โครงการสมทบบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลชัยพฤกษ์ 
5.โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลชัยพฤกษ์ 
6.  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7.  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.ชัยพฤกษ์ 

10,000 
 
- 
 
- 

20๐,๐๐๐ 
 

๕0,๐๐๐ 
 
- 
 
- 

 



 
มิติ 

 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕63  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๑. กิจกรรมการตรวจสอบ/ติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน 
2. กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
 

- 
 
- 

 
 

 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได ้

๑. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2.  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

- 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

 

 ๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 

๑. กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภา/ยื่นกระทู้/ตั้งกระทู้ถาม ฯลฯ 

3. กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นกรรมการ/
อนุกรรมการตรวจสอบการร้องเรียน     
ร้องทุกข์ 

4. กิจกรรมบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลชัยพฤกษ์ 

5. กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นกรรมการใน 
กิจกรรมต่างๆของ อบต.ชัยพฤกษ์ 

6.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.ชัยพฤกษ์ 

10,000 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 

300,000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕63  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 ๔.๔ เสริมพลังการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการ  ทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

1.  โครงการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและ
ต่อต้านการทุจริต 

2.  มาตรการรณรงค์ “ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น” 

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท./
ส่วนราชการ ในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
(MOU) การป้องกัน/เฝ้าระวังการทุจริต 

4.  โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่
ประชาชน  

10,000 
 
- 
 
- 
 
 

30,000 

 





 
 

  
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

 

 
 

 



 

ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ตามมิติที่  ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจข้อ ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ข้อ 1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
ข้าราชการและลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.ชัยพฤกษ์ 

 
๑. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 2563   

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2542  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
ตามนโยบายรัฐบาลด้านนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน การสร้าง
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของ
สังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม 

การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้ และปฏิบัติตามโดยให้ตระหนักในการ
เป็นข้าราชการที่มีเกียรติศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ ความเข้าในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม ในฐานะเป็นบุคคลที่ต้องให้
ความช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศชาติ สามารถท าตามและรับใช้เบื้องพระยุคลบาท อันจะน าไปสู่การ
เสริมสร้างวินัย การประพฤติตามกรอบแห่งจรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคคลที่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 2563  ให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ขึ้น 

 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะ 
และพัฒนาระบบราชการไทย เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมค าสอนของศาสนาเป็นแนวทาง   
 ๓.๒ เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวิธีการปฏิบัติ
วิปัสนากัมมัฎฐาน สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีจิตส านึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศ 
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๓.๓ สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จะน าไปสู่พฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ที่จะ

ส่งผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม 
๓.๔ ปลูกจิตส านึกในการกระท าความดีให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยกัน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  3.1  เชิงปริมาณ   
  -  ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 78 คน 
  3.2  เชิงคุณภาพ 
  -  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิม
สมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมค าสอนของศาสนาเป็นแนวทาง 
 
๕.  สถานที่ด าเนินการ  
  วัดจ าปาทอง หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม ต าบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย    
 
๖. วิธีด าเนินการ 
  6.1  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  6.2  ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการด าเนินโครงการ 
  6.3  ประชุมคณะท างาน 
  6.4  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.5  สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ  
  6.6  รายงานผลโครงการฯ ต่อผู้บังคับบัญชา 
 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ  
  -  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3   
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  - ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  อ าเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย 
 
 
 
 
 



 
-3- 

 
๙. งบประมาณ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 2563  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1.  ค่าวิทยากร      เป็นเงิน  4,200   บาท 
2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     เป็นเงิน  5,460  บาท 
3.  ค่าอาหารกลางวัน     เป็นเงิน  11,700 บาท 
4.  ค่าป้ายโครงการ     เป็นเงิน  500  บาท 
5.  ค่าจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม    เป็นเงิน  2,500  บาท 
6.  ค่าวัสดุอุปกรณ์     เป็นเงิน  5,640  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   ๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ สามารถบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะชน เห็นประโยชน์ส่วนรวม 
เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน   

   ๑๐.๒  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวิธีการปฏิบัติวิปัสนา
กัมมัฎฐาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีจิตส านึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 

   ๑๐.๓  ผู้เข้ารับการอบรมมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่จะน าไปสู่พฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ที่จะส่งผลให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยในสังคม 

   10.4  ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน   
 
 

    (ลงชื่อ)  ...................................... ผู้เขียนโครงการ 
    (นางสาวราตรี  วิเศษโวหาร) 

         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 (ลงชื่อ)  ........................................ ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)  ..................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายพิชิต  แสงสว่าง)            (นางสาวอธิชา  อธิสุมงคล )    
               หัวหน้าส านักปลัด                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 
 

  (ลงชื่อ)  ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายทินกร  เกษเกษร)   

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์    



 
ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ตามมิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจข้อ  ๒.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานหรือบุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติ  

ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ข้อ 1 โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง          
ประจ าปี 2562   ต าบลชัยพฤกษ์  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

๑.  โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2563            

๒.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และเป็น
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชน อันสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการกระจายรายได้และความเจริญให้กับท้องถิ่น 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการ เรียนรู้ของ
ประชาชน เพ่ือให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  จึงได้จัดท าโครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2563 ขึ้น โดยคัดเลือกหมู่บ้านจาก 11 หมู่บ้านของต าบลชัยพฤกษ์ เพ่ือเป็นตัวแทนของ
ต าบลชัยพฤกษ์ เข้าประกวดหมู่บ้านในระดับอ าเภอเมืองเลย ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างอ าเภอเมืองเลยกับองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองเลย 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนร่วมใจกัน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ดีข้ึน โดยร่วมกันท ากิจกรรมอย่างเป็นองค์รวม 
๓.๒ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ก าลังใจแก่บุคคล องค์กร และชุมชนที่สามารถด าเนินกิจกรรมจน

เป็นผลส าเร็จ 
๓.๓ เพ่ือให้เกิดการแข่งขันกันกระท าความดีของคนในสังคมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
3.4  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีงาม และสามารถขยายผลไปสู่บุคคล องค์กร และชุมชนอ่ืน  
3.5  เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ชัยพฤกษ์ หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนในหมู่บ้านเขต
พ้ืนที่ต าบลชัยพฤกษ์  จ านวน  11 หมู่บ้าน 
 
๕.  สถานที่ด าเนินการ  
 หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลชัยพฤกษ์  จ านวน  11 หมู่บ้าน     
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๖. วิธีด าเนินการ 
6.1  ด าเนินการคัดเลือกหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต าบล 
6.2  ส่งรายชื่อหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกในระดับต าบลเพ่ือประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับอ าเภอเมืองเลย 
6.3  ด าเนินงานในการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอเมืองเลย 
 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 -  ปีงบประมาณ ๒๕63   
 
 

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 
 
 

๙.  งบประมาณ 
 - ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63   จ านวน   15,๐๐๐  บาท 

1.  ค่าจ้างเหมาอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนา
      ดีเด่นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 200 คน  เป็นเงิน    5,000 บาท 

2.  ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย     เป็นเงิน      400 บาท 
3.  ค่าวัสดุอุปกรณ์      เป็นเงิน    9,600 บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑๐.๑   ประชาชนมีความเข้าใจในหลักการ และวิธีการพัฒนาแบบองค์รวม โดยเฉพาะในประเด็นความส าคัญ

ของการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
๑๐.๒    ประชาชนตื่นตัวที่จะเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน โดยตระหนักในพลัง

ความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น 
๑๐.๓    ประชาชนในพื้นท่ีด ารงชีวิตตามหลักการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ     

ขจัดความยากจน 
10.4   ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ในชุมชนของตนเอง 
10.5   ประชาชนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว  สังคม  
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  (ลงชื่อ)   จ.ส.อ.  ........................................... ผู้เขียนโครงการ 
                  (ทัตเทพ  ตาลไธสง) 

                   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 
 
 

  (ลงชื่อ)  ........................................ ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)  ..................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายพิชิต  แสงสว่าง)    (นางสาวอธิชา  อธิสุมงคล ) 
               หัวหน้าส านักปลัด                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)  ................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายทินกร  เกษเกษร)   

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ตามมิติที่  3  การส่งเสริมการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจข้อ ๓.๒  การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ข้อ 3   โครงการ  อบต. ชัยพฤกษ์  พบประชาชน  ประจ าปี 2563 
 

๑.  โครงการ  อบต. ชัยพฤกษ์  พบประชาชน  ประจ าปี 2563 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  ในสภาวการณ์ปัจจุบัน โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยี ค่านิยม วัฒนธรรม ได้ส่งผลกระทบไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมท้องถิ่น   และผู้คนในท้องถิ่นเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้น ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้มีการน าเสนอในหลายช่องทาง มี
ทั้งข้อมูลที่เป็นทั้งข้อเท็จจริง และข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการกลั่นกรอง ซึ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชนจะต้องเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นจริง และถูกต้อง ซึ่งหน่วยงานราชการที่ดูแลในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นนั้นๆ ต้องรับผิดชอบในการรับทราบ และ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับชุมชนที่ทันเหตุการณ์ถูกต้อง เป็นความจริง เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่
ถูกต้อง ชัดเจน ไม่เบี่ยงเบนจากความเป็นจริง และในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการระดมความคิด 
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมกันแก้ไขปัญหา สร้างแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนใน
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาเป็นฐานในการหาแนวทางการพัฒนาชุมชน ให้
สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน มีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน และตรงเป้าหมาย เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างเป็นระบบ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ อบต. 
ชัยพฤกษ์ พบประชาชน ประจ าปี  2563  ขึ้น เพ่ือเป็นการออกหน่วยให้บริการ และพบปะพูดคุย ให้ความรู้/ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่เป็นความจริงและถูกต้อง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง และสร้างแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของส่วนราชการทุกฝ่ายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา รวมถึงหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
การจัดเวทีประชาคมเพ่ือทบทวนและร่วมจัดท าแผนชุมชน และแผนพัฒนาต าบลสามปี  การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ชาวบ้าน การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
ชัยพฤกษ์   การให้ค าแนะน าและจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ฯลฯ  การขอใบอนุญาตก่อสร้างให้
ถูกต้องตามแบบควบคุมอาคาร การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการศึกษา โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการตรวจสุขภาพ  การร่วมท าบุญตักบาตรเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  เป็นต้น   
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ยึดถือ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนสืบไป 
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๓. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในชุมชน ได้รับทราบสภาพปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นท่ี และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาชุมชนให้
เจริญก้าวหน้าตรงเป้าหมายอย่างแท้จริง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร การรับบริการจาก อบต. และหน่วยงานราชการอ่ืนโดยเท่า
เทียมกัน 
 2.3  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และด าเนินการตามบทบาทภาระหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามกฎหมาย 
 2.4  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างภาครัฐด้วยกันและภาคประชาชน ให้มีการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนเพื่อ
การพัฒนาอยู่เสมอ 
 2.5  เพ่ือจัดเวทีประชาคมทบทวนและร่วมจัดท าแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.6  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ และลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
ในการให้บริการประชาชน  และประชาชนได้รับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ  80  
 
๔.เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ชัยพฤกษ์  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-11  พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.ชัยพฤกษ์ 
และบุคลากรหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยบริการ อบต.ชัยพฤกษ์ พบประชาชน ประจ าปี  2563   ทุกหมู่บ้าน  
จ านวน 11  ครั้ง  รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น  6,000  คน 
 
๕.  สถานที่ด าเนินการ  
 หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลชัยพฤกษ์  จ านวน 11 หมู่บ้าน   
 
๖. วิธีด าเนินการ 

6.1  องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ นัดประชุมสมาชิกสภา อบต. ชัยพฤกษ์  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  11 
หมู่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต. ชัยพฤกษ์ เพ่ือชี้แจง/วางแผนงาน  และเตรียม
ความพร้อมโครงการฯ 

6.2  ประสานก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยพฤกษ์/หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานอื่น และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 

 -  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ร่วมกันท าบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน  และเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่
ตนเองและครอบครัว 

  -  ส านักปลัด ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  กฎหมายชาวบ้าน  การให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  การด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดเวทีประชาคม  
งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  กองทุนหลักประกันสุขภาพ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 -  กองคลัง  ให้ความรู้ และการบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 -  กองการศึกษาฯ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการศึกษา ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 -  กองช่าง ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบควบคุมอาคาร และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 -  หน่วยงานราชการอ่ืน เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ก้างปลา  การให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่างๆ  จากส านักงานพัฒนาชุมชน  และเกษตรประจ า
ต าบลชัยพฤกษ์ 

 - ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ และจัดนิทรรศการให้ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ และวิธีการป้องกัน ดูแลตนเองด้านสุขอนามัย ห่างไกลจากโรค จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลชัยพฤกษ์  และรพ.สต.ก้างปลา  เป็นต้น 

 - ประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน ปี 2562 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  

6.3  สรุปผลการด าเนินงาน 
6.4  ติดตามและประเมินผลงาน 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 -  ปีงบประมาณ ๒๕63   

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 
 

๙. งบประมาณ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการ อบต.
ชัยพฤกษ์ พบประชาชน   ประจ าปี  2563   จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท   แยกเป็น 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 
1 
 

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 
-  ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ในการออกหน่วยบริการโครงการ 
อบต.ชัยพฤกษ์ พบประชาชน  หมู่ที่ 1,6   ณ  วัดจ าปาทอง 
-  ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ในการออกหน่วยบริการโครงการ 
อบต.ชัยพฤกษ์ พบประชาชน  หมู่ที่ 3,4,8,9   ณ  วัดศรีสัตนาค 
-  ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ในการออกหน่วยบริการโครงการ 
อบต.ชัยพฤกษ์ พบประชาชน  หมู่ที่  2   ณ  วัดสร้างเที่ยง 
-  ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ในการออกหน่วยบริการโครงการ 
อบต.ชัยพฤกษ์ พบประชาชน  หมู่ที่  5,7,10,11   ณ  วัดโพนงาม 

 
10,000 

 
15,000 

 
4,000 

 
15,000 

2 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล/ป้ายประชาสัมพันธ์/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 4,000 
3 ค่าวัสดุ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2,000 
 รวมเป็นเงิน (สามหม่ืนบาทถ้วน) 50,000 
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๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1  ได้ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในชุมชน ได้รับทราบสภาพปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นท่ี และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาชุมชนให้
เจริญก้าวหน้าตรงเป้าหมายอย่างแท้จริง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.2  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  การรับบริการจาก อบต. และหน่วยงานราชการอื่นโดยทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน 
 10.3  ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และด าเนินการตามบทบาทภาระหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามกฎหมาย 
 10.4  ได้ส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างภาครัฐด้วยกันและภาคประชาชน ให้มีการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนเพื่อ
การพัฒนาอยู่เสมอ 
 10.5  ได้จัดเวทีประชาคมทบทวนและร่วมจัดท าแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 10.6  ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ และลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
ในการให้บริการประชาชน  และประชาชนได้รับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ  80 
 
 
 

          (ลงชื่อ)  ...................................... ผู้เขียนโครงการ 
    (นางเตือนใจ  ดุลยอนุกิจ) 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 

 
  (ลงชื่อ)  ........................................ ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)  ..................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชิต  แสงสว่าง)    (นางสาวอธิชา  อธิสุมงคล ) 
             หัวหน้าส านักปลัด                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 
 
 
 

  (ลงชื่อ)  ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายทินกร  เกษเกษร)   

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 
 
 
 
 
 



 

ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ตามมิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจข้อ ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ข้อ 4  โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจ าปี  2563 
 

๑. โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจ าปี  2563 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเป็นนิติรัฐ กล่าวคือ เป็นประเทศที่ปกครองด้วยกฎหมายประชาชนทุกคนใน

ประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วยกฎหมายหลาย
ประเภท เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

ในปัจจุบันประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ยังไม่มีความรู้กฎหมายบ้านเมืองเท่าท่ีควร ท าให้เกิดการขัดแย้งกัน
ในชุมชน และเกิดการกระท าผิดกฎหมายขึ้นมากมาย องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภทหนึ่ง จึงจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจ าปี 2563 ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ ที่ต้องจ าเป็นต้องรู้ และจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องในการด าเนินวิถีชีวิตประจ าวัน และเพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560-2564) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
"ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ตัวแทนประชาชน และผู้ถูกคุม
ประพฤติในเขตต าบลชัยพฤกษ์  ได้รับความรู้ความเข้าใจกฎหมายต่างๆ 
 ๓.๒  เพ่ือสร้างประสิทธิภาพผู้น าชุมชนในเขตต าบลชัยพฤกษ์ 

๓.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นที่ปรึกษาของประชาชน ป้องกันมิให้ประชาชนในเขตต าบลชัยพฤกษ์ กระท า
ผิดกฎหมายบ้านเมือง 

3.4  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
 

๔.เป้าหมาย 
 4.1  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 
 4.2  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 
 4.3  ตัวแทนประชาชนในเขตต าบลชัยพฤกษ์ จ านวน 11 หมู่บ้าน 
 4.4  ผู้ถูกคุมประพฤติในเขตต าบลชัยพฤกษ์  
 4.5  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 
 

๕.  สถานที่ด าเนินการ  
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย    
 

๖. วิธีด าเนินการ 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกิจกรรมดังกล่าวประสบผลส าเร็จจึงได้ก าหนดวิธีการ กระบวนงาน (Process) 

ที่จะน ามาซึ่งการบรรลุผลส าเร็จ (Goals) ดังนี ้
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ขั้นการเตรียมการ       
  ๖.๑ จัดท าโครงการเพ่ือรับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
  ๖.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือรับผิดชอบงานตามโครงการ 
  ๖.๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการตามโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
  ๖.๔  ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 

๖.๕  ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ  ๒๕63   
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์   อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 
 

๙. งบประมาณ 
-  ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63   จ านวน     30,000     บาท 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑๐.๑  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์  ตัวแทนประชาชน และผู้ถูกคุม

ประพฤติในเขตต าบลชัยพฤกษ์  ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายต่างๆ ที่จ าเป็นต้องรู้และใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๑๐.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชน ป้องกันมิให้ประชาชนในเขตต าบลชัยพฤกษ์ 

กระท าผิดกฎหมายบ้านเมือง และกฎหมายอื่นๆ  
๑๐.๓  ผู้เข้ารับร่วมโครงการได้เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ละบูรณาการทุกภาคส่วนในการต่อต้าน

การทุจริต 
 

       (ลงชื่อ)  ............................................ ผู้เขียนโครงการ 
       (นายสุรเชษฐ์  หนูพริก) 

             นิติกรช านาญการ 
 
 (ลงชื่อ)  ............................................. ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)  ......................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 
      (นายพิชิต  แสงสว่าง)                (นางสาวอธิชา  อธิสุมงคล ) 
         หวัหน้าส านักปลัด                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ 
 

  (ลงชื่อ)  ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายทินกร  เกษเกษร)   

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 



 

ผลการประเมิน 
.................... 
(คะแนนที่ได้) 

200 
(คะแนนเต็ม) 

ส าหรับส านักงาน ป.ป.ช. 
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 

(Self  Assessment  Report  :  SAR) 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   กรุงเทพมหานคร    เมืองพัทยา 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   เทศบาล 
   องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

2.  สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เลขที่.............หมู่ที่ ...........ถนน ......................ต าบล.............................อ าเภอ........... ................................... 
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์............................... .โทรสาร.............................. 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................................................................................... ................................... 
 
3.  จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........................คน....................................ครัวเรือน 

4.  พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุม........................หมู่บ้าน/ชุมชน) 

5.  รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 -  รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน......................................................บาท 

 -  รายได้จากเงินอุดหนุน.........................................................บาท 

6.  รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559..............................................บาท 

7.  พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด จ านวน............................................คน 

8.  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด จ านวน.....................................................................คน 

9.  ผลการประเมินตนเอง  คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้น จ านวน.................................คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
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10.  ชื่อผู้ประสานงาน................................................................................................. .............................................. 

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

ต าแหน่ง................................................................................................................ ....................................................... 

สถานที่ติดต่อ......................................................................................................... ...................................................... 

โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร................................................................................ 

โทรศัพท์มือถือ.............................................................E-mail..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2  ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  รวม 45  คะแนน 
 1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น 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 านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ  ดังนี้ 
........................................................................ .................................. 
........................................................................ .................................. 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(  )  1)  ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
(  )  2)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(  )  3)  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
(  )  4)  ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีมาตรฐาน โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
(  )  5)  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
(  )  6)  ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและ
บรรยากาศในการท างาน 
(  )  7)  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
(  )  8)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ท างาน
รวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 
(  )  9)  มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม และ
ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ 
(  )  10)  การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงาน
เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 
(  )  11)  การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการ
ด าเนินงานของหน่วยส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคม
โดยรวม 
(  )  12)  มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น  จ านวน..............ข้อ ระดับคะแนน.......................................... 
 

 



 

 


