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คำนำ 

         จากสถานการณการทุจริตที ่มีการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื ่อง  และ

บทเรียนที่ไดรับจากการแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผาน

มาสูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดำเนินงานดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน   โดยจะตองตอบโจทยตอปญหา

หรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริงและเพื่อใหเกิด

การบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  

เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : 

ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศ

ไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปน

สังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝาย

การเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ

ประชาชน  เพื ่อใหประเทศไทยมีศักดิ ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา

อารยประเทศ 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตำบล

พรหมมาสตร  จึงแสดงเจตจำนงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น ๓ ป  (พ.ศ.256๒ – 2564) เพื ่อใชเปนกรอบ

แนวทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหม

มาสตร ตอไป 
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สวนที่ 1 
 

บทนำ 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหความเสี ่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก 
การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค
สำคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที ่เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที ่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทำพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทำใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั ้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำ
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตน เปนเพียง
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหงสามารถนำ SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใชในการวิเคราะห
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลำดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากป 2558  ไดลำดับที ่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย           
เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  
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 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทำใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานที่ไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั ้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื ่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรู การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนด
ยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖๒-256๔)          
เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
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3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 2) เพื ่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 
 5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสำนึกรักทองถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ 
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ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่ ๒ 



 

สวนท่ี 2    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 
 

แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต  ๓  ป ( พ.ศ.256๒ – 2564 ) 
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวดัลพบุรี 

มิติที ่ 1  การสรางสงัคมที่ไมทนตอการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคมท่ีไมทนตอการ
ทุจริต 
 

1.1 การสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแก
บุคลากรท้ังขาราชการ 
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง    
ฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น  
    - โครงการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
    - โครงการ ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
การทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชนทับซอน แก
ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ลูกจางและ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    - โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
    - มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต” 
 
1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
     - มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร 

 
 

 
- 

๓,000 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

๓,000 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

๓,000 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 
 
 
 
 

1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักท่ี
จะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
    - มาตรการ “จัดทำคูมือ การปองกันผล 
ประโยชนทับซอน” 
    - มาตรการ “ ปลูกฝงองคความรูใหมี
ความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” 
    - กิจกรรม ใหความรู เรื่อง ผลประโยชน
ทับซอนใหกับบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบล 
 
 
1.2.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริต 
    - โครงการ สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
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๓ 
 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสรางจิตสำนึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1.2.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การรักษาผลประโยชนสาธารณะ 
    - โครงการ รักษาความสะอาดถนนสาย
หลัก สายรอง และการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 
     
1.2.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การปฏบัิติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    - โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานทาง
การเกษตรตามพระราชดำริ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
1.3.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
ความซ่ือสัตยสุจริต 
    -  

 
 

๕,000 
 
 
 
 

๕๐,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕,000 
 
 
 
 

๕๐,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕,000 
 
 
 
 

๕๐,000 
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๔ 
 

 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 

 1.3.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริต 
    - มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดาน
การตอตานการทุจริต” 
 
1.3.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมี
จิตสาธารณะ 
    - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
มิติท่ี  1 

 
รวม 

๗ โครงการ 
 ๕  มาตรการ 
๑  กิจกรรม 

 
๕๘,000 

 
๕๘,000 

 
๕๘,000 
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๕ 
 

 

มิติที่  2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 
 
 
 
2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
    - กิจกรรม ประกาศเจตจำนงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  
 
 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม  ท้ังใน
เรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือน
ตำแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
    - กิจกรรม สรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
    - กิจกรรม สรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  
    - มาตรการ ออกคำสั่งมอบหมายของ
นายกอปท. ปลัดอปท.และหัวหนาสวน
ราชการ 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
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๖ 
 

 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

13 



๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการการใชดุลย
พินิจและใชอำนาจหนาท่ี
ใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 
 
 
 

  2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช
ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด      
    - กิจกรรม เผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซ้ือ – จัดจาง 
    - โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร 
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไมเลือกปฏิบัติ 
    - กิจกรรม สำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
 
 

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละ
ข้ันตอนเปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบ
เครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
    - โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
- 
 

2,000 
 
 
 
 
 

๒0,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 

2,000 
 
 
 
 
 

๒0,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 

2,000 
 
 
 
 
 

๒0,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

มิติ  
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 



๘ 
 

ภารกิจตามมิติ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
 
 
 
 
 
 

  2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู
มีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    - มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
    -  มาตรการ มอบอำนาจของนายก อปท. 
    -  มาตรการ การออกคำสั่งมอบหมายของ
นายก อบต.ปลัด อบต. หัวหนาสวนราชการ 
  
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล
ท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
    - โครงการ พอแมดีเดน 
  
 2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/
บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะ
ของทองถิ่น 
    -  
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
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๙ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
2.5 มาตรการจัดการ ใน
กรณีไดทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีดำรงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    - 
2.5.1 ดำเนนิการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและการ
บริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
    - มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
    - กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตำบลโกงธนู 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ราชการ จังหวัด อำเภอท่ีไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
    - มาตรการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
    - กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดีขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 



๑๐ 
 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 

  

2.5.3 ดำเนนิการใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
    - มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
มิติท่ี  2 

 
รวม 

3  โครงการ 
 7  มาตรการ 

                     ๗ กิจกรรม 

 
๒2,000 

 
๒2,000 

 
๒2,000 

 
 

 

 

 

 

 

มิติที่  3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

17 

 



๑๒ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.การสงเสริมบทบาทและการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอำนวยความสะดวก
แกประชา ชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 
    - โครงการ อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
     - มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
   

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คำนวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติการ เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ท่ี
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
เผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
    - มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร 
     - กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธตางๆของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 ป 2562 ป 2563 ป 2564 



๑๓ 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น 
การตอบรับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน / รองทุกขของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน
ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของ
ประชาชน 
     - กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธตางๆของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมาสตร 
 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตาม
อำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 
    - โครงการ จัดประชาคมหมูบาน/ตำบล 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ิน
สามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
    - กิจกรรม การดำเนินงานศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร 
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณ
อักษร ใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ได 
ทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒0,000 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒0,000 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒0,000 

 
- 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
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๑๔ 
 

 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ป 2562 

 
ป 2563 

 
ป 2564  

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
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๑๕ 
 

  
 
 
 
 
 
 
3.3 การสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 

    - กิจกรรม รายงานผลตรวจสอบขอเท็จ 
จริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
3.3.1 ดำเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
    - มาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการการ
จัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 
 
    - มาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 3.3.2 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดหาพัสดุ 
      -มาตรการ แตงตั้งเปนกรรมการ
ดำเนินการจัดหาพัสดุ 
3.3.3 ดำเนนิการใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    - มาตรการ แตงตั้งเปนกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
มิติท่ี  3 

 
รวม 

2  โครงการ 
 6  มาตรการ 
4  กิจกรรม 

 
๒0,000 

 
๒0,000 

 
๒0,000 

 
 

มิติ ที่  4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
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๑๖ 
 

(บาท) (บาท) (บาท) 

4.การเสริมสรางและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชน มีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตามชองทางท่ี
สามารถดำเนินการได 

 4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำ
ระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 
    - โครงการ จัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปงบประมาณ 
     - กิจกรรม การจัดทำรายงานการควบคุม
ภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการ
จัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กำกับดูแล 
     - กิจกรรม การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
 
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
ขาราชการ พนักงานจาง ลูกจาง 
    -  
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 
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๑๗ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
    - กิจกรรม ประชุมประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตำบลประจำป  
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
    - กิจกรรมตรวจรับ/ตรวจการจาง 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว 
    -กิจกรรม อบรมใหความรูดานระเบียบ 
กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ี
กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว 
โดยไมฝกใฝฝายใด 
   -กิจกรรม อบรมใหความรูดานระเบียบ 
กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 



๑๘ 
 

(บาท) (บาท) (บาท) 

 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน  Community  
และบูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต 

 

4.4.1  สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวัง
การทุจริต 
    -กิจกรรม การแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 
 
 
 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 
    - กิจกรรม ประชุมประจำเดือน 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 

มาใชงบประมาณ 

 
มิติท่ี  4 

 
รวม 

1  โครงการ 
 0  มาตรการ 
8  กิจกรรม 

 
0 

 
0 

 
0 
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สวนที่ 3 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒ 
 
     

สวนท่ี 3    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ  

 

มิติที่ 1 การสรางสังคมทีไ่มทนตอการทจุริต 

 1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการการเมืองฝาย
สภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   

1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถิ่น 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงาน
จะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่นที่เปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาค
สวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทำใหปญหาการคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนำหลักธรร
มาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยาง
เขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปใน
ทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความรบัผดิชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปน
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวาง
กรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึง
นับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สำหรับ
กรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบัน
ยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก
ความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธ ิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล
เหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสำหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคำนึงถึงกรอบ
เปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดีไดตอไป 
 
             
 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร องคการบริหารสวนตำบลพรหม
มาสตร  จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 

 



๓ 
 
 1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรร
มาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม สามารถนำไปใชในการปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่โดยมีความ
สำนึกรับผิดชอบตอผลการดำเนินงานของตนเอง 
 2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีความรูความเขาใจและใหความสำคัญ
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
 4. เพื่อใหผู บริหารทองถิ่น บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร สามารถนำองคความรูตางๆ ไป
ประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน
ของประชาชนในตำบลเปนสำคัญ 
 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานองคการบริหารสวนตำบลและพนักงานจาง 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวขอการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไป
ประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
 4. ผู บริหารทองถิ ่น บุคลากรสามารถนำองคความรู ตางๆ ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา ขารากชาร ลูกจางและพนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
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๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี รัฐบาลไดใหความสำคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกำหนดแนวนโยบายไวหลายแหลงไดแก     
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติวา มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรง
ตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ แตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกำหนดข้ึนในหมวดท่ี 5 
ลาตรา 78 (4) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือใหการพัฒนาราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใช
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ 
 แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที ่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไววา 8.1.3 พัฒนา
ระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการและการสงมอบบริหารสาธารณะโดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตำแหนงที่มีความสำคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศและสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้งจะวางมาตรการสำหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจาย
คาตอบแทนท่ีเปนธรรม ตามผลงานเพ่ือใหเกิดขวัญและกำลังใจในการพัฒนาผลงาน และ 8.15 เสริมสรางมาตรฐานดานคุธรรม
จริยธรรมใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมทั้งปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจังเพื่อใหภาคราชการเปนที่เชื่อถือ
ไววางใจแกประชาชน   
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี ๔ การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการ
ไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกำหนดแนวทางการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
ตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย และดำเนินการอยางตอเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 
 
 ปจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกำหนดนโยบายสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรร
มาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบกับ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก  

ขอ 2 การซ่ือสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพ่ือสวนรวม 
ขอ 6 มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอ่ืน  เผื่อแผและแบงปน 
ขอ 11 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลศ มีความละอาย เกรง
กลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา 
ขอ 12 คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติมากวาผลประโยชนของตนเอง 

 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดจัดทำประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตร ท้ังนี้เพ่ือใหพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี เปนศรัทธา เชื่อถือไววางใจ ยก
ยองและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไปสำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดเห็นความสำคัญและ
ความจำเปนในการนำนโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกำหนดไว มาสูการปฏิบัติใหบังเกดิผล 
เปนรูปธรรมซ่ึงแนวทางหนึ่งท่ีสำคัญคือการใหความรู สรางความเขาใจและสรางทัศนคติเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรร
มาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนมา 
 

๓. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสำคัญ ดานวินัย คุณธรรม   จริยธรรมและ    ธรรมาภิบาล ท่ี

บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสำคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความโปรงใส 
2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ในการจัดซ้ือ

จัดจาง 
2.3 เพ่ือปลูกจิตสำนึกและสรางความตระหนักรูเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นใหกับขาราชการและพนักงานจาง 
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2.4 เพื่อสงเสริมใหผูเขาอบรม นำความรู ที่ไดรับ มาใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานใหมีคุณลักษณะเปน
ขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

๔. เปาหมาย     
ประกอบดวย  

1. พนักงานสวนตำบล    
2. พนักงานจาง  

  
 ๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี    
 

๖. วิธีการดำเนินการ 
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

  

๗. ระยะเวลาการฝกอบรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 
 

๘. งบประมาณดำเนนิการ 
จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  
 

    ๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

8.1 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู  ความเขาใจ  ความสำคัญ  ดานวินัย คุณธรรม   จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล ท่ี
บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสำคัญเสริมสรางภาพลักษณขอหนวยงานใหความโปรงใส 

8.2 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ในการจัดซื้อจัด
จาง 

8.3 ผูเขารับการอบรมมีจิตสำนึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ตอประเทศชาติและประชาชน  
8.4 ผูเขารับการอบรม สามารถนำความรู ที่ไดรับ มาใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานใหมีคุณลักษณะเปน

ขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

11.การประเมินผล 
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบ 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับกระแสโลกา
ภิวัตน มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวของโดยตรงกับการเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
ใชอำนาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบใน
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หลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรม 
ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสำนึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทำโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตสวนตัว และใน
การปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกรวมในการเสริมสราง
สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันทะ ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สราง
จิตสำนึกในการทำความดี รูจักการให การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 
 3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณะท่ีดีขององคการบรหิารสวนตำบลพรหมมาสตร ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดใหมีการดำเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ 
  6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดอบต. 
บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี 
  6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็น
คุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทำบุญถวายทานแกพระภิกษุ
สงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 
  6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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 10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวมในการสรางสังคมแหง
คุณธรรมและสมานฉันทะ สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
1.ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2556-2560) มุงสูการเปนประเทศ
ท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความรวมมือจาก
ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียติภูมิในดานความโปรงใสทัดทียมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรู การทุจริต(Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ดังนั้นเพื่อใหการบริงานงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ 
ขางตน  องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดกำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรู ดานการทุจริตข้ึน เพ่ือให
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนใน
การปฏิบัติ 
 

   3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต แกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝาย
ประจำ  ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานจาง 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชกิสภา
ทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 

  4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 
 

  5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 

  6. วิธีดำเนินการ 
 1.รวบรวมและเรียบเรียงฐานของขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการทุจริต อาทิ 
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึก 
 2.เผยแพรประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ผาน
โครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ 
  

 7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

 

 8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 จำนวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพร 
 

1.1.2  สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตร พ.ศ. 2560 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำ  
โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแกยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย 
สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทำในสิ่งท่ี
ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส และ
ตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี
การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิ
ชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาที่และไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัย
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ควรนำ
แนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั ้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝาย
ประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และเปนสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชน
ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจในขอบเขต สราง
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลำดับ 
 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ลูกจางประจำ และพนักงานจางท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพื่อใชเปนคานิยมสำหรับองคกร ขาราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปดเผยเปนการท่ัวไป
แกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให
ขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ลูกจางประจำ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตำบล 

 

 

1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตะหนักท่ีจะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำคูมือ การปองกันผลประโยชนทับซอน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสำคัญกับการผลักดัน ใหการปองกันและปราบปรามกา
รุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11  ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงคา
ตอนแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  เพื่อสรางความเชื่อมั่น วางใจใน
ระบบราชการเสรางสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฏหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และการมีผลประโยชนทับซอน ในภาครัฐทุกระดับ ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สำนักงาน ก.พ.จึงไดเผยแพรองคความรู ท่ี
เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)  สำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

 



๑๐ 
 
ภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตาน
การทุจริตในองคกร ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน ทับซอนผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึง
การใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน แกเจาหนาที่ในหนวยงานดวยเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพื่อนำเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสำคัญที่จะปองกันการทุจริต 
โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ในภาครัฐ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงได
ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคูมือการปองกัน
และผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาใน
เรื่องดังกลาว รวมท้ังเปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณณรงคสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใจสังคมไทย ใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
นำไปเปนองคความรูในการทำงานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
 3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ แกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาและการปองกัน
ปญหาจากผลประโยชนทับซอน และการทุจริตคอรรัปชั่น 
 
 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบล      พรหมมาสตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 2. จัดทำ (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3. ตรวจสอบความถูกตอง 
 4. จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 5. แจกจายใหบุคลากร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

 



๑๑ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพื่อลดระบบอุปถัมภใน
สังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของ
รัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปที่ผานมา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
หรือผูดำรงตำแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสราง
ความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จำเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะเขาใจสาเหตุและ
ปจจัยที่นำสูการคอรรัปชัน เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นำไปสูการทุจริต คอรรัปชัน 
โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซ่ึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของ
กับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสำคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดจัดทำมาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสำนึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัตริาชการเปนสำคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสำนึก
ในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอำนาจทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือ
ประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความ
เสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 3.2 เพื่อสรางจิตสำนึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ
ผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสำคัญ อันจะนำมาซ่ึงการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

6. วิธีดำเนินการ 
 1. วางแผน/การถายทอดองคความรู 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดำเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 

 



๑๒ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานอบต.และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการ
ปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของ
รัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนของตนเอง
หรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตาม
อำนาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอน
มีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื ่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือ
ทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด 
หรือการที่บุคคลผูมีอำนาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยกำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื ่อใหความรู เร ื ่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน
แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพ่ือใหพนักงานทุกคนทำงาน
โดยยดึถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตำบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร 
 

  



๑๓ 
 
 3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีจิตสำนึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริต
คอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานอบต.และพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานอบต.และพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน 

 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 - 
 
1.2.2  สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยโดยเฉพาะที่เกิดจากการอุปโภคและบริโภคของประชาชน มีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรอด

เร็วตามจำนวนประชากร จากผลการสำรวจของขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุวาในป 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยท้ังประเทศ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 อยูท่ีประมาณเกือบ 27 ลานตัน อัตราการสรางขยะมูลฝอยตอคนเพ่ิมข้ึนจาก 1.11 เปน 1.13 กิโลกรมตอ
คนตอวัน ขณะที่มูลฝอยเพียงรอยละ 30 ไดรับการจัดการอยางถูกตอง และนำมาใชใหมหรือรีไซเคิลอยางจริงจัง ทำใหขยะ
ตกคางและเปนปญหามากถึง 30 ลานตันตอป  หากขยะเหลานี้ยังมีการกำจัดที่ไมถูกตองก็จะกลายเปน ปญหาสุขภาพอนามัย
ของประชาชนตอไปได ดังนั้นการจะทำใหสิ่งแวดลอมหรือสภาพแวดลอมรอบๆ ตัว ไดประชาชน ครัวเรือน หมูบาน ชุมชน วัด 
โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับพัฒนาจังหวัดลพบุรี 
มีวิสัยทัศน ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู มุงสูเมืองนาอยู ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมือง

 

 



๑๔ 
 
สะอาดและนาอยูประกอบกับนโยบายยุทธศาสตรเมืองไทย เมืองสะอาด สงเสริมและรวมใจ ทำเมืองไทยใหสะอาด โดยเนนการ
จัดการสวมสาธารณะและสิ่งปฏิกูล อาหารสะอาด คุณภาพน้ำดื่มไดมาตรฐาน  
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ตระหนังถึงความสำคัญ เกี่ยวกับการมีสวนรวมดานการจัดการสิ่งแวดลอมของ
ประชาชนในทุกภาคสวนและทุกครัวเรือน โดยการจัดกิจกรรมเชิงรุกตั้งแตการประชาสัมพันธปลูกจิตสำนึก การรณรงคการ
ฝกอบรมใหความรู การคัดแยกขยะ การจัดทำปุยหมัก ในชุมชนและครัวเรือน ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ได
จัดทำ “โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ  ” เพ่ือสรางจิตสำนึกใหประชาชนและเพ่ิมความสามารถของชุมชน ประชาชนใน
การดูแลรักษาคุณภาพสิ ่งแวดลอมในทองถิ ่น รวมทั ้งการสรางเครือขายการดำเนินงาน สงเสริมการรณรงค เผยแพร 
ประชาสัมพันธ ตอไป 
  

3.  วัตถุประสงค                         
1 เพ่ือขับเคลื่อนโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอยางยั่งยืนสูประชาชนในทองถ่ินใหทราบและรวมมือกันอยางเปนรูปธรรม 
2  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยขององคกรชุมชน 
3  เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือและบูรณาการรวมกันท้ังภาครัฐและประชาชนภายในตำบล 

 
3. กลุมเปาหมาย                  

สามารตอบสนองยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู เปาประสงค 
(1) ยกระดับคุณชีวิตประชาชน (2) เสริมสรางลพบุรีใหเปนระเบียบเรียบรอยและนาอยู กลยุทธ (1) พัฒนาคนและสังคมใหมี
คุณภาพ (๒) พัฒนาเมืองสะอาดและนาอยู ผูนำ สมาชิกอบต. จำนวน 98 คน 

 
4. วิธีการดำเนินการ 

1.  จัดทำโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณดำเนินโครงการดำเนินการ 
2.  จัดทำหนังสือแจงประชาสัมพันธขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3.  จัดประชุมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือกำหนดรูปแบบ แผนการดำเนินงาน แนวทางปฏิบัติ วิธีการและตัวชี้วัด เกณฑ

การประเมินโครงการ 
4.  ประชาสัมพันธโครงการ 
5.  จัดกิจกรรมดำเนินการอบรม 
6.  รวบรวมขอมูลผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 

  

5. ระยะเวลาดำเนินการ    
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวนเงินงบประมาณเปนเงิน ๕,000 บาท 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

 9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    

1  ประชาชนในทองถ่ิน มีสวนรวมในการขับเคลื่อนโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอยางยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม 
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2  ตำบลพรหมมาสตรมีความสะอาด บานเมืองเปนระเบยีบเรียบรอย  
3  เกิดชุมชนท่ีเขมแข็ง มีความรักใครสามัคคี และรวมแรงรวมใจกันพัฒนาสังคมใหดียิ่งข้ึน 

1.2.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือโครงการ :ฝกอบรมและศึกษาดูงานทางการเกษตรตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาชีพเกษตรกรรมนับวาเปนอาชีพท่ีอยูคูกับสังคมไทยมาตั้งแตสมัยโบราณ อาชีพเกษตรกรรม ถือวาเปนอาชีพหลัก และ
เปนอาชีพสำคัญของประเทศ ซ่ึงในพ้ืนท่ีตำบลพรหมมาสตรสวนใหญประชาชนในพ้ืนท่ีจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยอาชีพ
ทำนา เปรียบเสมือนอาชีพหลักของคนในพ้ืนท่ี จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเกิดความถดถอยทาเศรษฐกิจอยางรุนแรงข้ึน การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงไดรับผลกระทบไปดวย การทำเกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนทฤษฎีหนึ่งในหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปน
ทฤษฎีแหงการใชทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระราชทางแกพสกนิกรชาวไทย เพ่ือแกไขปญหาการเกษตร  
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร
ใหมีความเจริญ รวมทั้งดูแลประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบใหมีความเปนอยูที่ดี ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนเปนอาชีพหลักของชาวตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำ
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานทางการเกษตรตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูรวมโครงการไดรับความรูในดานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
และนำความรูท่ีไดไปใชประกอบอาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสำนึกการมีสวนรวมกันพัฒนาทองถ่ิน มุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 3.3 สรางความเขมแข็งในชุมชน 
 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกกลุมเกษตรในพ้ืนท่ีตำบลพรหมมาสตร ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.พรหมมาสตรและพนักงานสวนตำบล ลูกจาง 
จำนวน 55 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ฝกอบรม ณ. หอประชุมองคการตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหาร 
 6.2 ประสานวิทยากรในการใหความรู 
 6.3 แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเขารวมโครงการ 

6.4 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปงบประมาณ 25๖๒ 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ 5๐,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูดานการเกษตรกรรมมากข้ึน สามารถนำความรูท่ีไดมาใชประกอบอาชีพใหเกิด
ประโยชน 
 10.2 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 10.3 ชุมชนเกิดความเขมแข็ง 
 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
   

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม“ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ ปจจุบันท่ี
ใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 256๑ จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน
สังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประ
เทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนด
ยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย

อำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย
ยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
หนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกำกับดูแล
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคำครหา ที่ไดสรางความขมขื่นใจใหแก
คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจำนวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับ
มีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถิ่นสวนให
เหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื ่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหนวยงานราชการอื่นได
เชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทำงานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา  

แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทำงานในทองถิ่นจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทำงานใน
หนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแค
เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  
 
 
 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

  

1. ช่ือโครงการ/ มาตรการ การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเปนบุคลากรที ่มี
ความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกร และประชาชน  การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการ
พัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส 
และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ี
กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ  ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการ ดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทำงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจำนวน 1 มาตรการ 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/เงินเดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.   
 6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของอบต.  จำนวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของอบต.ไมนอยกวา 90 % 
  -บุคลากรของอบต.มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ำกวาระดับปฏิบัติการ 
  - การบริหารงานบคุคลของอบต.มีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 

 

1. ช่ือโครงการ มาตรการ ออกคำส่ังมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอำนาจ
หนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มี
หนาที่ตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตำบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับ
ฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับ
สำนัก กอง  ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปน
สาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและ
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เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับ
การตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา   
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน 
ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบในตำแหนง
หนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
จำนวน 3 ฉบับ ประกอบดวย  
 (1) นายก มอบหมายใหรองนายก   
 (2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัต ิ
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
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  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตรไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลำดับ
ตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื ่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูใตบังคับบัญชา ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ  
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการฯ เพื่อกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปน
ธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการฯ รวบรวมและเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เสนอมา   

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

1. ช่ือโครงการ / โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต
ตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จะบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกำหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื ้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรท่ี
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 
 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรและชุมชนตางๆ ภายในพ้ืนท่ีตำบลพรหมมาสตร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
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6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการท่ีจัดซ้ือจัดจาง
ท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไมเลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรบริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดนดำเนินการจัดตั้ง
ศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเปน
ศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอำนาจหนาที่และภารกิจขององคการ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตรติดตามความคืบหนา และแจงผลการดำเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับ
ระบบการทำงานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดาน
เอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ เพ่ือใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัต ิ
 นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตำบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ำ, ดานน้ำเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด  การ
จัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน 
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน
ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/  ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏบิตัิ  ใหได
มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพื่อการบริโภค, ดาน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, 
ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา 
และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม : สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอำนาจ
หนาที่  และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล การ
จัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทำบริการสารธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ นั้น องคการบริหารสวน
ตำบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความ
พึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 เพ่ือใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการ
ตอบสนองความตองการ ประกอบกับจังหวัด แจงใหเทศบาลาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการ
สาธารณะจากองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพื่อประโยชนใน
ทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ จึงจำเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ โดยยึดประโยชน
สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จำนวน 1 ครั้งตอป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตำบลพรหมมาสตร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรตามรูปแบบท่ีกำหนด 
 6.2 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจงใหอบต.ทราบ 
 6.3 ปดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
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 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจำป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการจางสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  
  

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
จำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80 
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
 

 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2.3.1  มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละ
ข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศของอปท. 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผาน
มาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุก
ปนั้น 
 เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงได
จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั ้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื ่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ตามกฎหมายเปนสำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตำบลพรหมมาสตร 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที ่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายกเมอบ
อำนาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทำแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ในองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
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 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีเปนท่ีมา
ของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชน 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที ่ผู บริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทำงานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความ
สะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตำบลพรหมมาสตร ใหกับประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตำบลพรหมมาสตร และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
 
  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนทั้งเวลาทำ
การ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
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  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนำจุดบกพรองในการจัดทำโครงการ
มาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได 
 
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฎิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู
มีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อเปนการชวย
เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของ
ความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะ
ดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ  
การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ภายใตกรอบอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล   หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

6. วิธีดำเนินการ 

 

 



๒๙ 
 
 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด    หรือหัวหนา
สวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร  ปลัด  หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน/ทุกกอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบรหิารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและ
การใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546   ไดบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวน
ตำบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบล
เอาไว การที่นายกองคการบริหารสวนตำบล จะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำใหเกิดชองวางในการประพฤติมิ
ชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น  จึงไดกำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจ
ของนายก ใหรองนายก ปลัด ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล 

3. วัตถุประสงค 
         3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
         3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา 
ออกคำสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายก ใหรองนายก  ปลัด   ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

 



๓๐ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 
 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคำส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ปลัดและหัวหนาสวน
ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอำนาจ
หนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 
2537 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นท่ี
กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีหนาท่ีตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ  นั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู
กับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับ
สำนัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความ 
 
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน 
ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  สั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 

 



๓๑ 
 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนาสำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 
 
 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

2.4  การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2.4.1  ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม : พอ – แมดีเดน 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปเปนเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนแม
แหงชาติซึ่งองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดกำหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปนประจำทุกป
ติดตอกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมี
ตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทยที่เปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยาง
หาท่ีเปรียบมิได และเปนการเผยแพรพระคุณของพอและแมท่ีมีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาต ิประกอบกับองคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร มีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติตน
ใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ใหความ
ชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดน
ในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพื่อมอบโลประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับที่ดีใหปรากฏแก
สาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาท่ีอันสำคัญยิ่งของพอและแม ท่ีสำคัญเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซ่ือสัตย สุจริต ตั้งม่ันอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือใหพอ แมท่ีไดhรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสงัคมสืบไป 
 
 

4. เปาหมาย 

 

 



๓๒ 
 
 จัดพิธีมอบโล หรือใบประกาศเกียรติคุณแกพอ แม ดีเดน จำนวน 2 ครั้ง/ป 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหเปนพอ 
แม ดีเดน ประจำปเพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
 6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 4 ชุมชน เพ่ือใหแตละ
ชุมชน ดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือให
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจากชุมชนตางๆภายใน
เขตองคการบริหารสวนตำบล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบและ
เห็นชอบ 
 6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบโล  หรือใบประกาศตามระเบียบฯ ในวันสำคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี   

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการประเมินท่ี
คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึน
ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ
องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี
นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายใน
องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหาร
และเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
นำไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะ
สงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกำหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนา
วิธีการดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 

 

 



๓๓ 
 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติหนาท่ี
ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี
สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กำหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาใน
ภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลกับปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร และ
หัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

 

 

 

 



๓๔ 
 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดย
จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม
บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลกับปลัดองคการบริหารสวนตำบล และปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี    พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล เพ่ือให
การดำเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการ
ดำเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือตัวชี้ว ัดท่ี
กำหนด 

1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน

เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 

 

 



๓๕ 
 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 
 
2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำรองเรียนผานชองทางตางๆ 
ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำองคการบริหารสวนตำบลรวมถึงจัดทำคูมือ
ดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่อง
รองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและ
ใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 



๓๖ 
 
 สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร 
 
 

มิติท่ี 3 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานเรื่อง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกำหนดหนาท่ีใหหนวยงานของรัฐ         ตองปฏิบัติอยูหลาย

ประการ เชน หนาที่ดำเนินการเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดในการจัดหาขอมูลขาวสารให
ประชาชนท่ีขอเปนการเฉพาะราย หนาท่ีตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการทราบ เหตุผลท่ีหนวยงานมีคำสั่งมิใหเปดเผย
ขอมูลขาวสาร หนาที่ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูล และในเรื่องการ
คุ มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ ่น กระทรวงมหาดไทย นํามติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา
และสอบ ราคา  รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมท้ัง 

 
การนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ ประเมิน

ประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถ่ินทุกแหง 
การที่ผูบริหารและเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติไว และเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆของรัฐ เพ่ือ
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการ
บริการและการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น เพื่อใหขาราชการ  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง   และประชาชนในตำบลพรหมมาสตร ไดรูถึงสิทธิของตน 
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำ    “โครงการใหความรูแกพนักงานสวนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540  ” 
   

2.  วัตถุประสงค                         
 2.1  เพ่ือใหขาราชการ  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลและประชาชนท่ัวไป   มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพ่ือใหขาราชการ  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบล  สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540   ไดอยางถูกตอง 

2.3  เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปในตำบลพรหมมาสตร ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ.2540    

 

 



๓๗ 
 

 

3. กลุมเปาหมาย                  
ขาราชการ พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรและประชาชนท่ัวไปในตำบลพรหมมาสตร 

4. วิธีการดำเนินการ 
 จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย                     

5. ระยะเวลาดำเนินการ     
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

  
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
           หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    
 9.1    ขาราชการ  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลและประชาชนท่ัวไปในตำบลพรหมมาสตรมีความรู ความ
เขาใจ เก่ียวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    ขาราชการ  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง 
 9.3   ประชาชนในตำบลพรหมมาสตร ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   พ.ศ.2540 
 
3.2 การรับฟงความคิดเห็นการตอบรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
 

3.2.1  มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนนิกิจการ ตามอำนาจหนาท่ีของอปท. โดยเฉพาะการ
ดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบล ประจำป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหมและมีจำนวน
หลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการกระจายอำนาจ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำโครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคม
ตำบลประจำป  ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมี  สวนรวม
ของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อเผยแพรความรู
ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมาณ อีกทางหนึ่งดวย 

 

 



๓๘ 
 
4. เปาหมาย 
 ผูนำองคกรประชาชน เชน ผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำ
ชุมชนแพทยประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2 แตงตั้งคณะทำงาน 
 5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกำหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจาย
อำนาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม : การดำเนินงานศนูยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
โดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสำหรับรับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนำมาเปน
ขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ 
โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สราง

 

 



๓๙ 
 
ความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบ
ใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปนและเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน 
ดังนี้ 
 6.1 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 036-781642 ทางโทรสารหมายเลข 036-781642 
 6.3 ทางเว็บไซต  www. พรหมมาสตร. Tht.bzl 
 6.4 ทางไปรษณีย 105 ตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร 
 9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้งจะตองมีการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปน
ธรรมกับทุกฝาย เม่ือดำเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวมตรวจสอบ
การดำเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดำเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนนิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรยีนรองทุกข 
 
 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกร
จัดทำแผนพัฒนา ขอ 7  - ขอ 12 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร มีองคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองคการ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตร และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน กำหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 



๔๑ 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่นเปนสำคัญ  จึง
ควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวยตนเอง ดังความหมายของแผน
แมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทำงานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง”  การสราง
ภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทำใหชุมชน 
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำใหชุมชนไดรับการเรียนรู รู จักชุมชนของตนเองสามารถคนหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสำคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอยางมี
เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมผู บริหาร เจาหนาที ่ที ่เกี ่ยวของเพื ่อวางแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 
คณะกรรมการพัฒนาเพ่ือจัดทำแผน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายในหมูบาน 
 5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกำหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

 

 



๔๒ 
 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที ่มีอยู ไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของคนในชุมชนจะ
กอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทำงานเพ่ือ
พัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ 
ขององคการบริหารสวนตำบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตำบล เพื่อนำผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจ
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล ตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำโครงการการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 
ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตำบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 3.3 เพ่ือดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ  
 1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 
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 3 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบล 
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 6 การดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 
 7 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตร 
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดำเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 

1. ช่ือโครงการ : โครงการ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมี
การกระทำอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผูบรหิารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมา
ใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบ
กับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  
เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง  
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
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 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตำบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั ่วไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงาน
ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการกำหนด เพ่ือใหม่ันใจ
ไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการ จัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให
หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 
 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดมีการ
จัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป 

3. วัตถุประสงค 

 



๔๕ 
 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตาม
กำหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมินองคประกอบ ตาม
แบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชน มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามชองทางที ่สามารถ
ดำเนินการได 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐ หรือ
เอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับไดซึ ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของ
หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย 

 



๔๖ 
 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที ่ทางราชการกำหนดไว ซึ ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื ่นๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ
หนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายใน
ดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุม
ภายใน   ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและ
คุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของหนวยงาน
อยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
 เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหการ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจและตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  พรหมมาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลและผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

 



๔๗ 
 
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัตใินหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม อบรมใหความรูดานระเบียบกฎหมายทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ 
ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่การ
ดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณหรือขาด
ความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอ
เทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ 
สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความ
เสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจำเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย 
คำสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสำคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทำผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ตามมาตรา 100แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล จึง
ไดจัดทำโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

 



๔๘ 
 
 3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการท่ี
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจรติ 
 3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จำนวน 4 คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลจำนวน ๑๖ 
คน รวม ๒๐ คน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขารับการ
อบรม 
 6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปงบประมาณ 2๕๖๒ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารท่ัวไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน Community และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 



๔๙ 
 

ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนที่ทุกภาคสวนในสังคม
จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง 
ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลพรหมมาสตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ตำบลพรหมมาสตร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2.3.1  มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละ
ข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศของอปท. 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผาน
มาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุก
ปนั้น 
 เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงได



๕๐ 
 
จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั ้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื ่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ตามกฎหมายเปนสำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตำบลพรหมมาสตร 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที ่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายกเมอบ
อำนาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทำแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ในองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 



๕๑ 
 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีเปนท่ีมา
ของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชน 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที ่ผู บริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทำงานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความ
สะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตำบลพรหมมาสตรใหกับประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตำบลพรหมมาสตร และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตำบลพรหม     มาสตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
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  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนทั้งเวลาทำ
การ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนำจุดบกพรองในการจัดทำ
โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได 
 
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู
มีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อเปนการชวย
เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของ
ความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะ
ดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ภายใตกรอบอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
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4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร  ปลัด   หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด    หรือหัวหนา
สวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร  ปลัด  หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและ
การใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมไดบัญญัติเก่ียวกับอำนาจ
หนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหนาท่ี
ของนายกองคการบริหารสวนตำบลเอาไว การท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลจะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำ
ใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน จึงไดกำหนด
มาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายก ใหรองนายก ปลัด  ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล 

3. วัตถุประสงค 
         3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
         3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอำนาจของนายกอบต.เสนอนายกอบต.พิจารณา 
 6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายก ใหรองนายก  ปลัด  ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคำส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดอบต.และหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอำนาจ
หนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตำบล และหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ
บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  นั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงานระดับสำนัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน 
ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  สั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 



๕๕ 
 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดอืน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนาสำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2.4.1  ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม : พอ – แมดีเดน 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปเปนเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนแม
แหงชาติซึ่งองคการบริหารสวนตำบลไดกำหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปนประจำทุกปติดตอกันมาเพ่ือ
เทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาว
ไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทยที่เปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาที่เปรียบมิได 
และเปนการเผยแพรพระคุณของพอและแมที่มีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ใหสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลใน
การดำเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดน
ในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบล เพื่อมอบโลประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับที่ดีใหปรากฏแกสาธารณชน และให
สังคมไดตระหนักถึงหนาท่ีอันสำคัญยิ่งของพอและแม ท่ีสำคัญเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซ่ือสัตย สุจริต ตั้งม่ันอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือใหพอ แมท่ีไดhรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เปาหมาย 
 จัดพิธีมอบโล หรือใบประกาศเกียรติคุณแกพอ แม ดีเดน จำนวน 2 ครั้ง/ป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

    



๕๖ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหเปนพอ 
แม ดีเดน ประจำปเพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
 6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกหมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตำบลจำนวน 14 หมูบาน เพ่ือให
แตละหมูบาน ดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังองคการบริหารสวนตำบล
เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจากหมูบานตางๆภายใน
เขตองคการบริหารสวนตำบล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบและ
เห็นชอบ 
 6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบโล  หรือใบประกาศตามระเบียบฯ ในวันสำคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี   

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการประเมินท่ี
คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึน
ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ
องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี
นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายใน
องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหาร
และเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
นำไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะ
สงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกำหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนา
วิธีการดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

 

 



๕๗ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัต ิ

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติหนาท่ี
ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี
สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กำหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาใน
ภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรกับองคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตรและหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 



๕๘ 
 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดย
จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม
บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลกับปลัดองคการบริหารสวนตำบลและปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี    พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล เพ่ือให
การดำเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการ
ดำเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือตัวชี้ว ัดท่ี
กำหนด 
 1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 
2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 

 

 



๕๙ 
 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำรองเรียนผานชองทางตางๆ 
ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำองคการบริหารสวนตำบล รวมถึงจัดทำคูมือ
ดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่อง
รองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและ
ใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 



๖๐ 
 
 เจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร 
 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานเรื่อง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกำหนดหนาที่ใหหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติอยูหลาย
ประการ เชน หนาที่ดำเนินการเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดในการจัดหาขอมูลขาวสารให
ประชาชนท่ีขอเปนการเฉพาะราย หนาท่ีตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการทราบ เหตุผลท่ีหนวยงานมีคำสั่งมิใหเปดเผย
ขอมูลขาวสาร หนาที่ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูล และในเรื่องการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 
2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคาและสอบ ราคา   รวมท้ังผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมทั้งการนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ ประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถ่ินทุกแหง 

การที่ผูบริหารและเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว และเพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆของรัฐ เพ่ือ
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการ
บริการและการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น เพื่อใหขาราชการ  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง   และประชาชนในตำบลพรหมมาสตร ไดรูถึงสิทธิของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำ  “โครงการใหความรูแกพนักงานสวนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540  ” 
 

2.  วัตถุประสงค                         
 2.1  เพื่อใหขาราชการ  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร และประชาชนทั่วไป           มีความรู 
ความเขาใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพ่ือใหขาราชการ  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540   ไดอยางถูกตอง 

2.3  เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปในตำบลพรหมมาสตร ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ.2540    

 

3. กลุมเปาหมาย                  
ขาราชการ พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรและประชาชนท่ัวไปในตำบลพรหมมาสตร 

4. วิธีการดำเนินการ 
 จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย                     
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5. ระยะเวลาดำเนินการ     

ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
  

6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
           หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    
 9.1    ขาราชการ  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรและประชาชนทั่วไปในตำบลพรหมมาสตรมี
ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    ขาราชการ  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรสามารถปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง 
 9.3   ประชาชนในตำบลพรหมมาสตร ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   พ.ศ.2540 
 
3.2 การรับฟงความคิดเห็นการตอบรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1  มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนนิกิจการ ตามอำนาจหนาท่ีของอปท. โดยเฉพาะการ
ดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบล ประจำป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหมและมีจำนวน
หลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการกระจายอำนาจ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดจัดทำ 
โครงการ   ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบลประจำป   ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อเผยแพรความรู
ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมา อีกทางหนึ่งดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนำองคกรประชาชน เชน กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำชุมชนแพทยประจำตำบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2 แตงตั้งคณะทำงาน 
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 5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกำหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร     

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจาย
อำนาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม : การดำเนินงานศนูยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 
 
 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด 
 
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสำหรับรับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนำมาเปน
ขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ 
โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สราง
ความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มี
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ความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบ
ใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปนและเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน 
ดังนี้ 
 6.1 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 036-781642ทางโทรสารหมายเลข 036-781642 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร 
 9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้งจะตองมีการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปน
ธรรมกับทุกฝาย เม่ือดำเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวมตรวจสอบ
การดำเนินงานของทางราชการ 

 



๖๔ 
 
4. เปาหมายการดำเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกร
จัดทำแผนพัฒนา ขอ 7  - ขอ 12 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร มีองคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองคการ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตรและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน กำหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

6. วิธีดำเนินการ 

 



๖๕ 
 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่นเปนสำคัญ  จึง
ควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวยตนเอง ดังความหมายของแผน
แมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทำงานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง”   การ
สรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทำใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให
ชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแกไข
ปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสำคัญในการแกไขปญหาที่ตอบ
มนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอยางมี
เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กำนันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายในหมูบาน 
 5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกำหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 



๖๖ 
 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที ่มีอยู ไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของคนในชุมชนจะ
กอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทำงานเพ่ือ
พัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลาวาสัมฤทธิ์ผลตาม
เปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมินมา
ใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล ตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดทำโครงการการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 
ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตำบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 3.3 เพ่ือดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

6. วิธีดำเนินการ  
 1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 
 3 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 6 การดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 

 



๖๗ 
 
 7 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตร 
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดำเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 

1. ช่ือโครงการ : โครงการ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมี
การกระทำอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมา
ใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบ
กับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายท่ีกำหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรบัตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตำบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

      

 



๖๘ 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั ่วไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงาน
ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการกำหนด เพ่ือใหม่ันใจ
ไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรพัยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการ จัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให
หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลจึงไดมีการจัดทำและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตาม
กำหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

        



๖๙ 
 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมินองคประกอบ ตาม
แบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชน มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามชองทางที่สามารถ
ดำเนินการได 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐ หรือ
เอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับไดซึ ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของ
หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื ่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที ่ทางราชการกำหนดไว ซึ ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื ่นๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ
หนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน

 



๗๐ 
 
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายใน
ดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุม
ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและ
คุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของหนวยงาน
อยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
 เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหการ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจและตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  พรหมมาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรค ตางๆ ใหนายกอบต.และผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
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 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม อบรมใหความรูดานระเบียบกฎหมายทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ 
ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่การ
ดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณหรือขาด
ความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอ
เทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ 
สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความ
เสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจำเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย 
คำสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสำคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทำผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังน ั ้น เพ ื ่อให ผ ู บร ิหาร และสมาช ิกสภาองคการบร ิหารส วนตำบล เพิ ่มพูนความรู ความเข าใจ ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ตามมาตรา 100แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทำโครงการ
อบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการท่ีเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 



๗๒ 
 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจำนวน ๔ คน และสมาชิกอบต. จำนวน ๑๖ คน รวม  
๒๐ คน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขารับการ
อบรม 
 6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปงบประมาณ 25๖๒ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารท่ัวไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน 
 
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน Community และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนที่ทุกภาคสวนในสังคม

จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง 
ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลพรหมมาสตร 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ตำบลพรหมมาสตร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข 
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