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คำนำ 
 

 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยาง
เปนรูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทำงานของหนวยงาน
มากยิ่งข้ึน 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำ
หลักธรรมาภิบาลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 
 สวนท่ี 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการใน 5 
ป (พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจำนวน 32 โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 8 โครงการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จำนวน 12 โครงการ 
  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จำนวน 5 โครงการ 
  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จำนวน 7 โครงการ 
 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จะเปน
สวนหนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู
เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีกำหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
กรกฎาคม 2565



สารบัญ 
 

         หนา 
คำนำ   ก 
สวนท่ี 1 บทนำ       1 - 4 
  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต    1 
  2. หลักการและเหตุผล    9 
  3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน    11 
  4. เปาหมาย    11 
  5. ประโยชนของการจัดทำแผน    11 
 
สวนท่ี 2 แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติ        12 - 14 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนนิการ  
  แยกตาม 4 มิต ิ
 
สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ                              15 – 80 
 
ภาคผนวก 
  คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
  ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหาร 
 สวนตำบลพรหมมาสตร 

 



 
1 

 

สวนท่ี 1 
บทนำ 

1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร มีแนวทาง 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1 การกำหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 เปนการกำหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหือ
โครงการท่ีทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปจจัย คือดานโอกาสและดานผลกระทบ 
ไดแก  

 โอกาสท่ีจะเกิด (Likehood) พิจารณาความเปนไปไดท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงใน
ชวงเวลาหนึ่งในรูปของความถ่ี หรือความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณนั้น ๆ 

 ผลกระทบ (Impact) คือการวัดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้น
โดยสามารถแบงเปนผลกระทบทางการเงินและผลกระทบท่ีมิใชการเงิน โดย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตไดกำหนดหลักเกณฑและระดับการใหคะแนน ดังนี้  

1. เกณฑโอกาสท่ีจะเกิด (Likehood) แบงออกเปน ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง 
และสูงมาก  

 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likehood) 

5 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกวา 5 ครั้งตอป 

   4 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไมเกิน 4 ครั้งตอป 

3 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไมเกิน 3 ครั้งตอป 

2 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไมเกิน 2 ครั้งตอป 

1 โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งตอป 

 
 2. ผลกระทบ (Impact) 
  2.1 ผลกระทบ (Impact) ทางดานการเงิน 
 

ระดับความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 ความเสียหายตั้งแต 5,001 บาท ข้ึนไป 

4 ความเสียหายตั้งแต 3,001 บาท ถึง 5,000 บาท 

3 ความเสียหายตั้งแต 1,501 บาท ถึง 3,000 บาท 

2 ความเสียหายตั้งแต 501 บาท   ถึง 1,500 บาท 

1 ความเสียหายตั้งแต 1 บาท       ถึง 500 บาท 
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 2.2 ผลกระทบ (Impact) ท่ีมิใชทางดานการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 เกิดความเสียหายตอรัฐเจาหนาท่ีถูกลงโทษชี้มูลความผิดเขาสูกระบวนการทางยุติธรรม 

4 ภาพลักษณของหนวยงานติดลบเรื่องความโปรงใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนลงขาว
อยางตอเนื่องและสังคมใหความสนใจ 

3 หนวยตรวจสอบของหนวยงาน หรือหนวยตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง 

2 ปรากฏขาวลือท่ีอาจพลาดพิงคนในหนวยงาน มีคนรองเรียน แจงเบาะแส 

1 แทบจะไมมีเลย 

อธิบายระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) : ระดับ 1 คือ แทบจะไมมีเลย หรือมีแตกระทบเล็กนอย 
ระดับ 2 : ระดับความรุนแรง 1-2, ระดับ 3 : ระดับความรุนแรง 1-3, ระดับ 4 : ระดับความรุนแรง 1-4 
และระดับ 5 : ระดับความรุนแรงสูงสุด 1-5  
 

 2.3 เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเส่ียงการทุจริต (Risk Score) 

Risk Score 

โอกาสเกิด 
(Likehood) 

ผลกระทบ (Impact) 

1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

3 ต่ำ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

2 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง 
 

ระดับความรุนแรงของความเส่ียงการทุจริต 
    สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ   
    สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง   
    สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง   
    สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก    
  

 1.2 การประเมินความเส่ียงการทุจริต 
    เปนข้ันตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบาย
รายละเอียดเหตุการณท่ีมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตวามีรูปแบบพฤติการณการทุจริตท่ีในแตละข้ันตอนใน
การดำเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการท่ีทำการประเมินใหละเอียดและชัดเจนมากท่ีสุดวา ใคร ทำอะไร 
ท่ีไหน อยางไร โดยผูปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรอาจมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกดวยก็ได 
เนื่องจากการประมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners สวนใหญไมยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพรองของ
ตนเองผูประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไมใช Risk Owners เทานั้นการคนหาความเสี่ยงการทุจริต คนหาจาก
ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยูแลว (Known Factor) และไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติ 
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มากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในข้ันตอนนี้เปนการ
ตั้งสมมุติฐานหรือเปนการพยากรณลวงหนาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ิมเติม (Scenario) เปนการมองขอมูลไป
ขางหนา (Forward-looking information) โดยไมคำนึงวาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลวหรือไม โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตดวยขอมูลท่ีเลวรายท่ีสุด 
(Worst Case) หลักการท่ีสำคัญตองไมเอาปญหาหรือขอจำกัดจากการบริหารงานในปจจุบัน เชน ทรัพยากร 
คน พาหนะระบบเทคโนโลยีไมมีหรือไมพอ บุคลากรไมมีความความเขาใจ ไมมีจิตสำนึก ซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ี
การดำเนินงานอาจไมบรรลุเปาหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริตเพราะจะทำใหละเลยการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 
  การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากข้ันตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก 2 
ปจจัย คือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะไดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ
ทุจริต (Risk Score) เพ่ือนำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตรวาอยูในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ  
 1.2.1 การระบุความเส่ียง (Risk identification) 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตดาน 
    ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ีในการ 
        ปฏิบัติงาน 
ช่ือกระบวนงานท่ี 1 : การใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 
ตารางท่ี 1.1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดข้ึนมาแลว) 

Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดข้ึนมากอน) 

- ผูบริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง 
แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ซ่ึงอาจ
ขัดตอกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ร ะ เบี ย บ ร าช ก า ร มี ก า ร
ปรับแกไขบอยจนเกินไปทำ
ให ผู บ ริห ารไม ทันตอการ
แ ก ไข เป ลี่ ย น แ ป ล ง ต อ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของทำให
ยังยึดติดอยู กับกฎระเบียบ
เดิมๆ ท่ีเคยถือปฏิบัติมา 

 

- บุคลากรของหนวยงานปฏิบัติตามนโยบาย
ของผูบริหาร โดยไมมีกฎระเบียบรองรับ 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมใส
ใจ กั บ กฎ ระ เบี ย บ มั กจ ะ
ปฏิบัติสืบทอดตอๆกันมา
เปนวัฒนธรรม 

 

- บุคลากรของหนวยงานไมใหความสำคัญกับ
การปฏิบัติงาน เอางานสวนตัวมาทำท่ีทำงาน 
ขาดความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

บุคลากรขาดจิตสำนึกท่ีดีเอา
งานสวนตัวมาทำท่ีทำงาน
เบียดบังเอาเวลาของราชการ 
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การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 
   ความหมายของสถานะความเสี่ยงโดยแยกเปนสีจำนวน 4 สี ดังนี้ 
        สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ  
        สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบ ระมัดระวังใน
ระหวางปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได 
        สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีคนเก่ียวของหลายฝาย หลายคนใน
องคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม  
                   สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงสุดหรือสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีมีความเก่ียวของกับ
บุคคลภายนอกองคกร ยากตอการตรวจสอบและไมสามารถติดตามไดอยางใกลชิดหรือสม่ำเสมอ 
 ตารางท่ี 1.2 ตารางแสดงความเสี่ยง (แยกตามสีท้ัง 4 ส)ี 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
1. ผูบริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี ซ่ึงอาจขัดตอกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

    

2. บุคลากรของหนวยงานปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร โดยไมมี
กฎระเบยีบรองรับ 

    

3. บุคลากรของหนวยงานไมใหความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางาน
สวนตัวมาทำท่ีทำงาน ขาดความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

    

 
 การระบุประเด็นความเส่ียงการทุจริต การใหคะแนนความเส่ียงการทุจริต และการจัดระดับความ
รุนแรงของความเส่ียงการทุจริต 

ลำดับ
ท่ี 

ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการทุจริต 
Risk Score (LxI) 

Likelihood 
(L) 

Impact 
(I) 

Risk Score 
(LxI) 

1 การบริหารงานของ
หนวยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผูบริหารดำเนินการตามนโยบาย
ของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน
ข อ ง เจ า ห น า ท่ี  ซึ่ ง อ า จ ขั ด ต อ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

  2. บุคลากรของหนวยงานปฏิบัติ
ตามนโยบายของผูบริหาร โดยไมมี
กฎระเบียบรองรับ 

1 
 

3 
 

3 
 

  3. บุคลากรของหนวยงานไม ให
ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอา
งานสวนตัวมาทำท่ีทำงาน ขาดความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

4 1 4 
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ช่ือกระบวนงานท่ี 2 : การบริหารงานบุคคล 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตดาน 
 . ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชงบประมาณและการบริหารจัดการ 
                           ทรัพยากรภาครัฐ 
ตารางท่ี 2.1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดข้ึนมาแลว) 

Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดข้ึนมากอน) 

- การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตำแหนง/เงินเดือน  

 การบรรจุแต งตั้ ง โยกย าย 
โอน เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน 
มีการเอ้ือประโยชนใหกับพวก
พอง 

- การมอบหมายงาน ไมเปนธรรม เอาแตพวก
พอง 

 มอบหมายงานไมตรงกับ
ตำแหนงหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ 

- มีการเรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับการแตงตั้งหรือ
เลื่อนตำแหนง 

 ในการแต งตั้ งหรือการ
เลื่อนระดับมีการเรียกรับ
เงินหรือประโยชน อ่ืนใด
โดยไมคำนึก ถึงความรู
ความสามารถ 

 
ตารางท่ี 2.2 ตารางแสดงความเสี่ยง (แยกตามสีท้ัง 4 ส)ี 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
1. การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน     
2. การมอบหมายงาน ไมเปนธรรม เอาแตพวกพอง     
3. มีการเรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับการแตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนง     

 
การระบุประเด็นความเส่ียงการทุจริต การใหคะแนนความเส่ียงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเส่ียงการทุจริต 

ลำดับ
ท่ี 

ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการทุจริต 
Risk Score (LxI) 

Likelihood 
(L) 

Impact 
(I) 

Risk Score 
(LxI) 

1 การบริหารงานบุคคล 1. การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย 
โอน เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน 

1 
 

3 
 

3 
 

  2. การมอบหมายงาน ไมเปน
ธรรม เอาแตพวกพอง 

2 
 

3 
 

1 
 

  3. มีการเรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับ
การแตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนง 

1 3 3 
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ช่ือกระบวนงานท่ี 3 : การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารพัสดุ และการใช
ประโยชนทรัพยสินของทางราชการ 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตดาน 
 . ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชงบประมาณและการบริหารจัดการ 
                          ทรัพยากรภาครัฐ 
ตารางท่ี 3.1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดข้ึนมาแลว) 

Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดข้ึนมากอน) 

1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซ้ือ
จัดจาง การจัดหาพัสดุ ไมเปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค หรือ
ใชเงินไมเกิดประโยชนกับราชการ  

 การกำหนดคุณลักษณะ
คุณสมบัติทางดานเทคนิค
ไม เหมาะสม เกินความ
จ ำ เป น  ท ำ ให ต อ ง ใช
ตนทุนเกินความจำเปน 

2. นำทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชน
สวนตน 

ผูปฏิบัติงานนำทรัพยสินของ
ทางราชการไปใชโดยไม มี
การขออนุญาตอยางถูกตอง
ตามระเบียบท่ีกำหนด 

 

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงความเสี่ยง (แยกตามสีท้ัง 4 ส)ี 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ 
ไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค หรือ
ใชเงินไมเกิดประโยชนกับราชการ 

    

2. นำทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชนสวนตน     
 

การระบุประเด็นความเส่ียงการทุจริต การใหคะแนนความเส่ียงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเส่ียงการทุจริต 

ลำดับ
ท่ี 

ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการทุจริต 
Risk Score (LxI) 

Likelihood 
(L) 

Impact 
(I) 

Risk Score 
(LxI) 

1 การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การ
จัดซ้ือจัดจาง การ
บริหารพัสดุ และการ
ใชประโยชนทรัพยสิน
ของทางราชการ 

1.การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง 
การจัดหาพัสด ุไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ หรือไม
เปนไปตามวัตถุประสงค หรือใช
เงินไมเกิดประโยชนกับราชการ 

3 
 

3 
 

9 
 

  2. นำทรัพยสินของทางราชการ
ไปใชประโยชนสวนตน 

5 
 

1 
 

5 
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ช่ือกระบวนงานท่ี 4 : การใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตดาน 
   1. ดานความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ตารางท่ี 4.1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดข้ึนมาแลว) 

Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดข้ึนมากอน) 

1. ไมใหบริการแกประชาชนตามลำดับ อันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธสวนตัว หรือการใหสิทธิพิเศษแกคนบางกลุม 
หรือมีการติดสินบนเพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 

 ความสัมพันธสวนตัว หรือ
การใหสิทธิพิเศษแกคนบาง
กลุม เพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 

2. มี ก า ร เรี ย ก รั บ เ งิน พิ เศ ษ จ าก ผู ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากค าธรรมเนียมปกติ  เพ่ือแลกกับการ
ใหบริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาติ 

 เรียกรับเงินพิเศษจากผูขอรับ
บ ริ ก า ร น อ ก เห นื อ จ า ก
คาธรรมเนียมปกติ 

3. ใหบริการไม เปนไปตามมาตรฐาน เชน ใช เวลา
ใหบริการนานกวาท่ีกำหนดไว   

ผู ให บ ริ ก า ร ไม ศึ ก ษ า
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ของแตละกระบวนงาน 

 

 

ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงความเสี่ยง (แยกตามสีท้ัง 4 ส)ี 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

1. ไมใหบริการแกประชาชนตามลำดับ อันเน่ืองมาจากความสัมพันธสวนตัว 
หรือการใหสิทธิพิเศษแกคนบางกลุม หรือมีการติดสินบนเพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 

    

2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผูขอรับบริการนอกเหนือจากคาธรรมเนียมปกติ 
เพ่ือแลกกับการใหบริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาติ 

    

3. ใหบริการไมเปนไปตามมาตรฐาน เชน ใชเวลาใหบริการนานกวาท่ีกำหนดไว       
การระบุประเด็นความเส่ียงการทุจริต การใหคะแนนความเส่ียงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเส่ียงการทุจริต 

ลำดับ
ท่ี 

ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการทุจริต 
Risk Score (LxI) 

Likelihood 
(L) 

Impact 
(I) 

Risk Score 
(LxI) 

1 การใหบริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน 

1. ไมใหบริการแกประชาชน
ตามลำดับ อันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธสวนตัว หรือการใหสทิธิ
พิเศษแกคนบางกลุม หรือมีการตดิ
สินบนเพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 

5 
 

2 
 

10 
 

  2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผูขอรับ
บริการนอกเหนือจากคาธรรมเนียม
ปกติ เพ่ือแลกกับการใหบริการ หรือ
การพิจารณาอนุมัติอนุญาติ 

2 
 

4 
 

8 
 

  3. ใหบริการไมเปนไปตามมาตรฐาน 
เชน  ใช เวลาให บริการนานกวา ท่ี
กำหนดไว   

2 4 8 
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ลำดับ 

ท่ี 
ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 
ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หนวยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผูบริหารดำเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิ บัติ งาน
ของเจาหนาท่ี ซึ่งอาจขัดตอ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2. บุคลากรของหนวยงาน
ปฏิ บั ติ ตามนโยบายของ
ผู บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหนวยงาน
ไม ใหความสำคัญ กับการ
ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัว
มาทำท่ีทำงาน ขาดความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการสงเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการ
น ำ ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใช ใน ก า ร
บริหารงานของผูบริหารดวยการจดัทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป อ ง กั น ก าร ทุ จริ ต เพ่ื อ ยกระดั บ
คุณธรรมและความโปรงใส 
4. โค ร งก าร พั ฒ น าค วาม รู ด า น
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ
หนวยงาน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของระบุช่ือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตาน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุมคาใน
การบริหารงานของหนวยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย 
โ อ น  เลื่ อ น ต ำ แ ห น ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไมเปนธรรม 
เอาแตพวกพอง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับการ
แตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปดเผยขอมูลการบริหาร
และ พัฒ นาทรัพยากร บุ คคลแก
สาธารณะ 
2. มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
4. มาตรการนำผลการประเมินความ
พึ งพ อ ใจ ข อ งป ระ ช าช น ใน ก า ร
ใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
 
 
 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จาง การบริหารพัสดุ และ

1 . ก า รบ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ าง  การจั ดห าพั สดุ  ไม

สูง 
 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 
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ลำดับ 
ท่ี 

ข้ันตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

การใชประโยชนทรัพยสิน
ของทางราชการ 

เป น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ ท่ี
เก่ียวของ หรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค หรือใชเงินไม
เกิดประโยชนกับราชการ  
 
 
 
 
 
2. น ำท รัพ ย สิ น ของทาง
ราชการไปใชประโยชนสวน
ตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

2. กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซื้อจัด
จางประจำป 
3. มาตรการปองกันผลประโยชน     
ทับซอนของหนวยงาน 
4. ม าต รการป อ ง กั นการ ใช จ าย
งบ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ไ ม ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 

4 การใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไมใหบริการแกประชาชน
ตามลำดับ อันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธสวนตัว หรือ
การใหสิทธิพิเศษแกคนบาง
กลุม  หรือมีการติดสินบน
เพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พ่ื อ แ ล ก กั บ ก า ร
ใหบริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3. ใหบริการไมเปนไปตาม
มาต รฐาน  เช น  ใช เวล า
ใหบริการนานกวาท่ีกำหนด
ไว   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
3. โครงการพั ฒ นาคุณ ภาพ การ
ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน 
“บริการเปนเลิศ” 
5. โค ร งก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ให บ ริ ก ารป ระชาชน ผ าน ระบ บ
อิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
6. มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการ
รับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ของหนวยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว 
โดยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 
กลาวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ี
เขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 
2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน 
และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหได
เห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 7,850 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย
อำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือ
เปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนำไปสูการ
ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร      
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกำหนดไววา ใน
ป พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน   
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3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ให
สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรท่ีมี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA  
(85 คะแนนข้ึนไป) ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไมผานเกณฑ ITA) /องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
ผานเกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. 2570 (กรณี
ท่ีผานเกณฑ ITA แลว) 
 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรไดแสดงเจตจำนงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ  

(3) องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 
โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรท่ีมี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 32 โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสราง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนกึ
และความตระหนกัแกบุคลากร
ทั้งขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ” 
2) โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 
3) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏบิติังานเปนไปตามมาตรฐาน 
ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 

- 
 

3,000 
 
- 
 

- 
 

3,000 
 
- 
 

- 
 

3,000 
 
- 
 

- 
 

3,000 
 
- 
 

- 
 

3,000 
 
- 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 1.2 การเสริมสรางจิตสำนึก
และความตระหนกัแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 

4) โครงการปองกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชนทับซอนของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพื่อเสริมสรางการไมแสวงหา
ผลประโยชนสวนตน 
5) โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6) โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 
7) กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
ผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของระบุชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

- 
 
 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
- 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 1.3 การสรางจิตสำนกึและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

8) โครงการสงเสริมประชาธิปไตยทางการปกครองใหเด็กและเยาวชน
ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 รวม จำนวน 8 โครงการ 3,000 3,000  3,000 3,000 3,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการดวย
ความโปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล
สาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

9) มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 2.2 มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใส 

10) มาตรการ NO Gift Policy 
11) โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
12) มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร 
13) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
14) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 
15) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
16) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 

- 
- 
- 
 
- 
- 

25,000 
 
- 

- 
- 
* 
 
- 
- 

25,000 
 
- 

- 
- 
* 
 
- 
- 

25,000 
 
- 

- 
- 
* 
 
- 
- 

25,000 
 
- 

- 
- 
* 
 
- 
- 

25,000 
 
- 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 2.3 ม า ต ร ก า ร ล ด ก า ร ใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

17) กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตร” 
18) โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
19) โครงการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
20) โครงการจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 รวม จำนวน 12 โครงการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

21) โครงการจัดเวทีประชาคม 
22) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกจิการของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

1,000 
- 
 
 

1,000 
- 
 
 

1,000 
- 
 
 

1,000 
- 
 
 

1,000 
- 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ

23) มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนของระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- - - - - ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ประชาชน  

 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพือ่ตอตานการ
ทุจริต 

24) กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
25) โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเฝาระวังการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

- 
- 
 
 

- 
- 
 
 

- 
- 
 
 

- 
- 
 
 

- 
- 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 รวม จำนวน 5 โครงการ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

4. การ
ยกระดับกลไก
การตรวจสอบ
การดำเนินงาน
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

26) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
27) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
28) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

 4.2 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

29) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยสงเสริมความรูดานกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสำหรับผูบริหาร สมาชกิสภาทองถิ่น 
บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
30) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2,000 
 
- 

2,000 
 
- 

2,000 
 
- 

2,000 
 
- 

2,000 
 
- 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 

 4.3 มาตรการจัดการเร่ือง
รองเรียนการทุจริต 

31) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
32) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 

 รวม จำนวน 7 โครงการ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  

รวมท้ังสิ้น จำนวน 32 โครงการ 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000  
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สวนท่ี 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

################################################### 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
**************************************************************************** 

 1.1 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

1.1.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

 

ลำดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหม
มาสตร” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกำหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรอืรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาท่ี
และไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนำแนวทางการ
ดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใช
ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองคกร ระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร เพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
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 4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคม ตามลำดับ 
 5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ พนักงานจางและลูกจาง จำนวน 49 
คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 
 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองคกรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
 4) ดำเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
 5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชน
ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 
กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง 
  2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ พนักงานจางและลูกจาง มีความรู
ความเขาใจแนวทางการปฏิบั ติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบ
ประเมินผล)  
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ พนักงานปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร (สำรวจโดยใช
แบบประเมินติดตามผล) 
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 1.1.3 เสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

ลำดับที ่2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบแลว ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสูการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององคกร
อยางยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสราง
จิตสำนึกใหบุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รูจักความพอเพียง เปนลำดับท่ีดีของ
สังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง มีความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ รวมท้ังสราง
จิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสูการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จของ
องคกรอยางยั่งยืน จึงไดกำหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
3. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนำหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกตใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ
ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จำนวน 49 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหวัขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
 7) เผยแพรการดำเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
 3,000 บาท       
8. ผูรับผิดชอบ 
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 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันและ

การปฏิบัติงานได ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรสุจริตในหนวยงาน (สำรวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
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ลำดับที ่3 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 
และซ่ือสัตยสุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีสำคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและ
ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ในเรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางท่ัวถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย
สุจริต จะทำใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด ลดปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได  
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไป
ตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือยกยองชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือเปนตนแบบใหแก
พนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกร รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ให
ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริตตอไป  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

2) เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ
อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 49 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 
และซ่ือสัตยสุจริต  

2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ 
4) เชิญชวนใหสำนัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ

เพ่ือเขารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 

ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  
6) ประกาศผลการคัดเลือก  
7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ 

 8) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ
สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน  
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 
 ผลลัพธ  
 เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 1.2.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ แยกแยะ
ผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวม 

ลำดับที่ 4 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันการทุจริตคอรัปช่ันและผลประโยชนทับซอม เพ่ือปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกำลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือผูดำรงตำแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จำเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงปลูกฝงองคความรูใหประชาชนมีความเขาใจ
เก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบ
จากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับ
ซอน ซ่ึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสำคัญ
สะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดจัดทำโครงการปองกันการทุจริตคอรัปชั่นและ
ผลประโยชนทับซอม เพ่ือปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมข้ึน เพ่ือสราง
ความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได สงเสริมให
ประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน รวมปกปองผลประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติ ทำใหเกิดเปนคานิยมท่ีจะไมยอมรับการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมได 
 2) เพ่ือสรางจิตสำนึกใหประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม 
 3) เพ่ือสรางจิตสำนึกใหประชาชนรักษาสาธารณประโยชนและสาธารณูปโภคของชุมชน 
 4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติตอผูมีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/กำหนดการและหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุมเปาหมาย 
 5) ดำเนินการตามรูปแบบ/กำหนดการ ท่ีกำหนดไว 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมใหกับประชาชน จำนวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรูความเขาใจและสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนรวมไดรอยละ 80 ของ

จำนวนผูเขารวมโครงการ (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน

รอยละ 80 ของจำนวนผูเขารวมโครงการ (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ 

1) ประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม และสาธารณประโยชน (สำรวจโดยใชแบบประเมิน
ติดตามผล) 

2) ประชาชนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจำวัน (สำรวจโดยใช
แบบประเมินติดตามผล) 
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 1.2.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลำดับที ่5 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดให มี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดย
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสำคัญกับการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง โดยการ
สงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสำนึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ัง
คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ควบคูกับการปลูกฝง
จิตสำนึกความซ่ือสัตยสุจริต คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทัน
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทำผิดหรือผูกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดดำเนินโครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน
การดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน  
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จำนวน 150 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใชใน
ชีวิตประจำวันได ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจำวันได ไมนอยกวารอยละ 80 
(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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 1.2.3 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

ลำดับที ่6 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ัง
ประเทศ ท้ังนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
 รวมท้ัง แผนการปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกำหนด      
กลยุทธดานการปองกันและเฝาระวังท่ีมุงเนนการเรงสรางการรับรูและจิตสำนึกของประชาชนในการตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีสวนรวมในการตอตานทุจริต 
รวมถึงสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผูปกครอง 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตโดยเริ่มจาก
การสรางจิตสำนึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ตอตานการทุจริต โดยไดจัดทำโครงการเสริมสรางคานิยมการ
ตอตานการทุจริต เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยม ใหมีทัศนคติ วิสัยทัศนในการตอตานการทุจริต รวมท้ังรณรงคให
ประชาชนจากทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเปนกลไกในการแกไขปญหาการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริม และสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงการสรางคานิยมและการเฝาระวังตอตานการทุจริต
ใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพ่ือรณรงคใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือประชาสัมพันธบุคคลลำดับท่ีดีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสูองคกรหรือบุคคลภายนอก 
 4) เพ่ือเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นไปสูประชาชนทุกภาคสวน 
4. กลุมเปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดหาขอความท่ีเก่ียวของกับการสรางคานิยมการตอตานการทุจริต 
 2) จัดทำสื่อในรูปแบบตามชองทางท่ีกำหนดไว 
 3) เผยแพรใหประชาชน รวมท้ังนักเรียนในโรงเรียนตางๆ ภายในเขตพ้ืนท่ี 
 4) จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีตางๆ  
 5) ประเมินติดตามผลการดำเนินการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) เผยแพรสื่อการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง 
 2) มีการรณรงคในสถานศึกษาและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ไมนอยกวา 5 
แหง 
 ผลลัพธ 
 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความเขาใจและมีความตระหนัก
รวมกันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไมนอยกวารอยละ 70 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 2) ประชาชนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 70 ของประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ (สำรวจจากรายชื่อเครือขายตอตานการทุจริต) 
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ลำดับที ่7 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือ
เขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
2. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสำคัญ
ในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดำรงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม ถือวาเปนหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ทำความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร ผูท่ีทำคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหม
มาสตร อยางสม่ำเสมอ องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความ
ซ่ือสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
และผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรโดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทำคุณประโยชน และควรไดรับการยกยองชมเชย และเปน
บุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทราบโดยท่ัวกัน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร 
 2) เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 3) เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหาร 
สวนตำบลพรหมมาสตร มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 
 1) ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลพรหม
มาสตร 
 2) ผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
 2) คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทำความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
 3) จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการ
คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 
 4) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 จำนวนบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ 
 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีคานิยม ยกยอง เชิดชู 
และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือสวนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

 

ลำดับที ่8 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมประชาธิปไตยทางการปกครองใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การสงเสริมการเรียนรูประชาธิปไตยทางการปกครองนับวาเปนสังคมแหงแรกท่ีเด็กไดมีโอกาสใชชีวิต
รวมกิจกรรมมากมายจึง จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอบรมและจัดกิจกรรมให เด็กมีคุณสมบัติ ท่ีดีและมี
ประชาธิปไตยในจิตใจเปนผูมีระเบียบ วินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีวางไวในสังคมดวย
ความสมัครใจตองการปลูกฝง คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการประหยัด การอดออม และการทำงานรวมกับ
ผูอ่ืนอยางมีความสุข เพ่ือ สนองตอบกับหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตอยางมี
ความสุข ใหเด็กและเยาวชน รูจักพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ตลอดจนรูจักนำ
ความรู คุณธรรมมาใชใน ชีวิตประจำวัน ใหสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางม่ันคง เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดศึกษา
ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน และชุมชนเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหานั้นๆซ่ึงมีผลตอเด็กและเยาวชน 
คือมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ปฏิบัติ ตามกฎและระเบียบของโรงเรียน เห็นแกประโยชนสวนรวม รับฟงความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกันเคารพในมติเสียง สวนมาก มีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต ความสามัคคีเปน
ประชาธิปไตยปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีคานิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการและการสรางคานิยมใหประสบ
ผลสำเร็จนั้น ตองปลูกฝงลงไปในรากฐานจิตใจของ เด็กและเยาวชน โดยผูใหญจะตองเปนแบบอยางท่ีดีใหมี
คุณลักษณะ 5 ประการ เพ่ือสรางเสริมการสุจริต ประกอบดวย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ความซ่ือสัตย
สุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และ
มาตรา 25 กำหนดใหรัฐตองสงเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

ดังนั้นองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จึงไดจัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตยทางการปกครอง
ใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรข้ึน ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะเอ้ือประโยชนและเปน 
แนวทางสงเสริมประชาธิปไตย และพฤติกรรมสรางสรรคของเด็กทุกคนฝกฝนตนเองใหประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางสังคมชวยเหลือสังคมและฝกฝนใหเปนพลเมืองท่ีดีของชาติตอไปในอนาคตโดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชน และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรูจักใชชีวิตตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

2) เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
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 3) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 
 4) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีภาวะผูนำและผูตามท่ีดีเพ่ือเปนเยาวชนท่ีดีของประเทศชาติ 
4. กลุมเปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2) แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3) ดำเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรไดรับการฝกอบรม จำนวน 100 คน 
 2) เด็กและเยาวชนเกิดความรูจักใชชีวิตตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวม
ไดอยางมีความสุข รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ 
 1) เด็กและเยาวชนรูจักใชชีวิตตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไมนอย
กวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 2) เด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต ไมนอยกวารอยละ 80 
(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
************************************************************************************************************ 

 2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2.1.3 การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ลำดับที ่9 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการ
จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ี
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรได จึงไดจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และ
มาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเพ่ือใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับท่ีกำหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ 
เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมี
สวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตร 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดไว  เชน 
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือ     
จัดจาง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนด  

3) เพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุมเปาหมาย 
 สำนัก กอง สวน ฝายตางๆ ในองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูล
สาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  
2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลของ

องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนกับ
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สาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และ
ชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูล
ผูบริหาร อำนาจหนาท่ี แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ขาว
ประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป คูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใหบริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป 
รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใชจาย
งบประมาณประจำป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการ
เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตรใหผูบริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ขอมูลพ้ืนฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
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   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การสงเสริมความโปรงใส 
2) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดไว   

 3) กำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนด  

4) กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

ผลลัพธ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ำ

กวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหม

มาสตร 
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2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
 2.2.2 การจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

ลำดับที ่10 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการพัฒนาคานิยมของ
นักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทำตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต 
เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกำหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน
ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดำเนินการใหถือเปน
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหาร
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวม
ของประชาชน ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระทำอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนำไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตำบลพรหมมาสตรมีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 
 2) จัดทำประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  
 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบคุลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร

ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนรอยละ 100 (สำรวจโดยใชแบบประเมิน/แบบ
สำรวจ) 

 ผลลัพธ 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีเรื่องรองเรียน
เรื่องสินบน 
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ลำดับที ่11 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน
ตองใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะท่ี
ครอบคลุมตามอำนาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใชอำนาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และคำนึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง 
ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
 เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความ
สะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับใหการใชดุลยพินิจและใชอำนาจ
หนาท่ีของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เกิดประโยชน
สุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร เกิดความความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและ
ความคุมคา องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดจัดทำโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยาง 
เทาเทียมกัน  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

2) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดขององคการบริหารสวนตำบลพรหม
มาสตรใหบริการประชาชนอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อม่ันใน
องคกร 
4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผูบริหารกำหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันไวในพันธกิจของหนวยงาน 
 2) แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินงานตามพันธกิจการใหบริการอยางเทาเทียม 
 3) ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแนวทาง/แผนงานในการดำเนินงาน 
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 4) จัดทำแนวทาง/แผนงานการดำเนินงาน 
 5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดำเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 6) ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการดำเนินงาน 
 7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการกำหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันเปนพันธกิจของหนวยงาน 
2) มีแนวทาง/แผนการดำเนินงานในการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการ 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที ่12 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตร” เพ่ือปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหดีข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดย
ตองมีรายละเอียดตางๆ เชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน  
 3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงชองทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึน
ไป)  
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ลำดับที ่13 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี
อำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตอง
กอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม ตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จรยิธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได องคการบริหารสวนตำบลพรหม
มาสตรจึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตร 
 2) เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทำงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผูบริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบยีบ 
 2) จัดประชุมหนวยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 
 3) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
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 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอตอผูบริหาร 
 5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 
  - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทำงาน
สวนตัวท่ีมิใชงานราชการ 
  - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน 
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการ
เลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ และแตงต้ังใหเปน
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร 
  ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพรมาตรการการบรหิารงานบุคคล 
 7) ดำเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จำนวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ 
 - ขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรลดลง 
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ลำดับที ่14 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหการบริหารการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจำเปนตองดำเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือใหมีการบริหารทรัพยสินของทางราชการท่ีโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได 
เกิดประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารทรัพยสินของหนวยงาน 
 2) เพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 
4. กลุมเปาหมาย 
 1) บุคลากรของหนวยงาน 
 2) ประชาชน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ
กฎหมาย โดยกำหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวก เปดเผย
และตรวจสอบได ท้ังกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดทำคูมือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของ
ราชการ  
 3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน 
แผนผังข้ันตอนในการดำเนินการใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบทางชองทางตางๆ 
 4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสินของ
ราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพยสินของราชการอยางเปนระบบ 
 5) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการกฎหมาย 
อยางนอย จำนวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของราชการ ลดลง 
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ลำดับที ่15 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร  
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี
อำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารงาน ซ่ึงจะสงผลใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  ท้ังนี้
การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณในยุคโลกาภิวัตนท่ีประชาชนมีชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูล
ไดมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการดำเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การใหบริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงไดจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 2) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร 
สวนตำบลพรหมมาสตร 
 3) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  
5. วิธีดำเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอำนาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางนอยตองครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้ 
  1.1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  1.4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
  1.5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
  1.6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการใน
รูปแบบท่ีงายและสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  
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4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถ่ินทราบ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบผาน
ชองทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจาย
ขาวเปนตน 

  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
 25,000 บาท       
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 

ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต 
 

ลำดับที ่16 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน
การปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดำเนินการจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล และยกระดบัคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกำหนด รวมถึงรายงานการทำ
แผนฯแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 
 4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
ใหแกเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน 
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เปนตน 
 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหาร 
สวนตำบลพรหมมาสตร พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึน
ไป) 
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2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จัดทำขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต  
มีคุณธรรมจริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล  

 

ลำดับที ่17 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการโดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรกับ
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนาม
จัดทำขอตกลงทุกปเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตร 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานได
รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
1.2) การบรหิารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
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1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
เปนตน 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 
 4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
 5) วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
 ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
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 2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขาย
สารสนเทศขององคกรปกรองสวนทองถิ่น 
 

ลำดับที ่18 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดใหการประกอบกิจการของ 
ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต 
ดำเนินการตาง ๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจำเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความ
คลุมเครือ ไมชัดเจน อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑ
วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ีใหบริการ คาธรรมเนียม 
อีกท้ังเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกิดความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบท่ีชัดเจน 
จึงจำเปนตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีกำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตอง
จัดทำ “คูมือสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือหนวยงาน
ภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด  

2) เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลท่ีชัดเจน
เก่ียวกับหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ี
ใหบริการ  

3) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนและผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 
 3) จัดทำคูมือสำหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่น
คำขอ ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช เปนตน  
 4) ปดประกาศคูมือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการ) 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที ่19 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี รวมท้ังภารกิจเก่ียวกับการบริการ 
สาธารณะแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนจำนวนมาก โดยบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินผูซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีจะตองจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมี
จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทําข้ึน
สําหรับงานท่ีมีความซับซอน มีหลายข้ันตอน และเก่ียวของกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติงานอยางไร เม่ือใด กับ
ใคร 

3) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร 
4) เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรของดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
 3) จัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหยึดถือ
ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกิจใด 
สำหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงานตำแหนงใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทำใหการปฏิบัติงาน
เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ 

ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีลดลง 
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ลำดับที ่20 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติใน
การใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะท่ี
ครอบคลุมตามอำนาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใชอำนาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และคำนึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง 
ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ โดยไม
แบงแยกดาน เพศ ถ่ินกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหง  
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกำหนดใหสวน
ราชการจะตองดำเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจ
ของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใหบริการประชาชนมีมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทำโครงการมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการประชาชน
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ 
 3) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
 2) จัดใหมีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
 3) จัดทำประกาศมาตรฐานการใหบริการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช
ใหบริการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 4) ปรับปรงุขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด เชน  
  - ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  - ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
 5) เผยแพรมาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
หนวยงาน เชน 
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  - จัดทำปายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุ
ผูรับผิดชอบใหบริการในทุกกระบวนการ ณ จุดใหบริการ 
  - จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการใหบริการ
ประชาชน      
  - จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
 6) มีการติดตามประเมินผลการใหบริการตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน
การใหบริการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใหบริการประชาชน 
 2) มีการเปดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบงาน
ใหบริการในทุกกระบวนการ ณ ท่ีทำการและในเว็บไซตหนวยงาน 

ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 

2) จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการประชาชน ลดลง  
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
************************************************************************************************************** 
 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 

ลำดับที ่21 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยาง
กวางขวางและเทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวม
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลพรหมมาสตรดวยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร โดยเฉพาะการ
ดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนำมาเปนขอมูลการ
พัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนอยางแทจริง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4) เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ชุมชน/หมูบาน/ตำบล ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม
ประชุมประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยาง
เสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 3) นำผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ผานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
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 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 1,000 บาท 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยางเสมอภาค และ
เทาเทียมกัน   
 ผลลัพธ  
 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
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ลำดับที ่22 
  

1. ช่ือโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการ
จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ี
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลพรหม
มาสตร ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร และรวมดำเนินการ
โครงการ รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
 2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการตางๆ ของตน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 
 4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
         1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียได
เขารวมเปนคณะกรรมการ/คณะทำงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจำนวนสัดสวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ในการบรหิารโครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 
      - การมีสวนรวมในการจดัทำแผนงาน/โครงการ  
      - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีสวนรวมดำเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 1.3) เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุง
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 1.4) หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอนตอไป 
 1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 
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 1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ผูบริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถ่ิน เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและ
การปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธ
เก่ียวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาทองถ่ิน  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน และมี
ชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการตางๆ  
 2) องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน  
 ผลลัพธ 
 เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินการดานตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 
 3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขผานชองทางท่ี
หลากหลาย 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 

ลำดับที ่23 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเห็นความสำคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนอง
เรื่องราวรองทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน
บริการสาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล โปรงใส 
จึงไดจัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง
ทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปน
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนให
ประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตร ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลพรหม
มาสตร  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล 
พรหมมาสตร เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือ
แกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
  - กำหนดใหมีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร 
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  - กำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ
รองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  
  - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดำเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
  - จัดทำคูมือหรือแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก
จะทำการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ เปนตน 
  - กำหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  
  - กำหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  
  - จัดทำขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
  - จัดทำขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแลว
เสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทำคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง
รองเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 6) จัดทำฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกำหนดกำหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข
ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดำเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให
ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และ
กระบวนการข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
 4) มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
ส ต ร  
ใหสามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตาม
มาตรการท่ีกำหนดไว 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร ไมต่ำกวารอยละ 80 
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3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจสอบและตอตาน

การทุจรติ 

ลำดับที ่24 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสำคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวก
พองดีกวาสวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ีลดนอยถอยลง และยัง
มองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม
อยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุง
แสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ
ประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทำ
กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน 
รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต   
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 
 2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการ  
เว็บไซตของหนวนงาน 
 2) จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงาน 
 3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     
 5) เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 ชองทาง 
 2) มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 ผลลัพธ 
 การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงไมต่ำกวารอยละ 10 
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3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

ลำดับที ่25 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร 
2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพปญหาการทุจริตมักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน ปญหา
การทุจริตจึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแกไข
ปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะเครือขายภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง
ไดจัดทำกิจกรรมสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการ
ทุจริตใหกับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหแกเครือขายภาคประชาชน   
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาชนในการปองกัน และเฝาระวังการทุจริตในชุมชน 
 2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการปองกันและตอตานการทุจริต  
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือขายภาคประชาชนดวยความสมัครใจ 
 2) ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริต  

3) สงเสริมใหประชาชนชี้เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทำการทุจริต รวมเปนเครือขาย มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและเฝาระวังการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  4) เผยแพรหลักการ แนวความคิด ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต 
หรือชองทางอ่ืน ๆ  
  5) จัดตั้งเครือขายและผนึกความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือเฝาระวัง และตอตานการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
  6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ       
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประชาชนเปนเครือขายเฝาระวัง ปองกันและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหม
มาสตร จำนวน 2 เครือขาย  
 ผลลัพธ 
 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
************************************************************************************************************ 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

 

ลำดับที ่26 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบตัิงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคำปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลท่ีดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทำใหการดำเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ
องคกร 
 3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสำเร็จของงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และ
ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
 2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
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ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการ
กำหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนำขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต 
รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ 
 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงรอยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

ลำดับที ่27 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ี
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบ 
การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
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5. วิธีดำเนินการ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 
2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 
 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ

ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซตของหนวยงาน
และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 ผลลัพธ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

3) การทุจริตองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรลดลงรอยละ 5 
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4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
 

ลำดับที ่28 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว
วา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนำผลการประเมิน ITA 
ไปกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองได
คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 
100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให
การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  
เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง 
ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรจึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดับทองถ่ินเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรเพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 

4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรทุกหนวยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุม
งาน) 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 
 2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดำเนินโครงการท่ี
อาจกอใหเกิดการทุจริต 
 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  
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 5) ดำเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และชองทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง
เครงครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดำเนินโครงการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 ผลลัพธ 
 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรลดลง 
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4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว 
 

ลำดับที ่29 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวของสำหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส 
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ 
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร 
ของราชการ การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข 
และหลักเกณฑตางๆท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึด
เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เพ่ือเปนการสรางการรับรูขาวสารตางๆ ไดทันทวงที กับ
เหตุการณปจจุบัน จะแกไขปญหาเรื่องการรับรูขอมูล ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ ท่ีสงผลใหสมาชิก
สภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากร และประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทำผิด
กฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือ
การพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป ชององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร เพ่ิมพูนความรู ขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย และความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และแนวทางการปฏิบัติ
สำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ จึงไดจัดทำ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมา
สตร ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป องคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตร ใหมีความพรอมในองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติ
หนาท่ีและบริหารราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
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 1) จัดทำโครงการ/แผนงาน  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับ
ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3) จัดเตรียมการอบรม ไดแก จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ  
 4) อบรมใหความรูตามกำหนดการ 
 5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสำหรับผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน 
บุคลากร และประชาชนท่ัวไป ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร อยางนอย 1 ครั้งตอป 
 2) ผูบริหาร สมาชิกสภา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป ขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มี
องคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมต่ำกวารอย
ละ 80 ของจำนวนผูเขารับการอบรม 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร บริหาร
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

ลำดับที ่30 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติ
หนาในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สำคัญท่ีใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอำนาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
บรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความ
โปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจรติ 
 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการ
พัฒนาองคกร  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร 
 2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน  
4. กลุมเปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 
 2) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูใน
ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง  
 3) แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตางๆ  การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูใน
ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอำนาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจได
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ 
 สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนำองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลำดับที ่31 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตองคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริม
ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหม
มาสตร 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
 2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ
หนวยงาน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) กำหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกำหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 2) กำหนดกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียน 
 3) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 4) กำหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทำผิดการทุจริต 
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 6) กำหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทำผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทำคูมือ/แนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  
  (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน  
  (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  
  (3) สวนงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 10) จัดทำขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี (พิจารณา
จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
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 4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
สำหรับผูรองเรียน 

 

ลำดับที ่32 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริม
ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงได
ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตำบลพรหมมาสตร 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนา
เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล
ของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 3) ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 5) รายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       
ผูรองเรียน 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี (พิจารณา
จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








