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ค ำน ำ 
 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาที่มีความส าคัญและเป็นปัญหาใหญ่     
ในหลายประเทศ  ส าหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นปัญหา
สังคม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นปัญหาที่บั่นทอน
การพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเจริญในสังคมและความผาสุขแก่ประชาชนมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยมีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการมากข้ึน แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง มีรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงและ
แตกต่างไปจากอดีต มากขึ้นขยายตัวออกไปในวงกว้าง และมีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้น 

เทศบาลต าบลเขาน้อยเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตาม
ระเบียบ กฎหมายของทางราชการ หากมีเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้ามาเกี่ยวข้องจะส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือและขาดความไว้วางใจจากประชาชน และส่งผลต่อภาพรวมในระดับประเทศในภาพลบ สร้างความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร ฉะนั้นเทศบาลต าบลเขาน้อยจึงมีความมุ่งหวังต่อต้านป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
มิให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖4)  

คณะท างานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันทุจริต เทศบาลต าบลเขาน้อย    
จึงได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงท้องถิ่นอ่ืนที่มี
ความสนใจใช้เป็นแนวทางด าเนินงานการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริตให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

        
คณะท างานจัดท าแผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาน้อย 



ข 

 

สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า ............................................................................................................................ หน้า ก 
สารบัญ ......................................................................................................................... หน้า ข 
ส่วนที่ 1 บทน า ............................................................................................................ หน้า 1 
 หลักการและเหตุผล ........................................................................................... หน้า 2 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน ......................................................................... หน้า 3 
 เป้าหมาย ........................................................................................................... หน้า 3 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน .............................................................................. หน้า 3 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 ของเทศบาลต าบลเขาน้อย ............................................................................ หนา้ 4 
 กรอบการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  
 (พ.ศ.2561-2564) .......................................................................................... หน้า 4 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 
 ในปี 2561 –2564  แยกตามมิต ิ4 มิติ .......................................................... หน้า 7 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ....................................................... หน้า 7 
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ....................................................... หน้า 7 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ............................................... หน้า 44 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ..................... หน้า 97 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ 
 ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ............................................................. หน้า 134 
 
 



ส่วนที่ ๑  
บทน ำ 

1. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการด าเนินงานที่ไม่ถูกต้องไม่
โปร่งใสน าไปสู่การฉ้อฉลที่ไม่ควรเกิดขึ้นในองค์กร  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนด้วย      
และเป็นการทบทวนกลไกที่ด าเนินการในการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ขององค์กรว่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 

การทุจริตในเทศบาลต าบลเขาน้อย  พบว่า  ยังไม่มีข้อมูลที่เป็นทางการที่แสดงให้เห็นถึงความ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตในองค์กร  ปัจจัยที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้แก่ การให้บริการ
สาธารณะในท้องถิ่นเอง  ซึ่งเกิดจากการกระจายอ านาจที่มีกฏหมาย  ระเบียบก าหนดภารกิจให้ท้องถิ่นต้องท า  
ดังนั้นการแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดบริการสาธารณะที่มีงบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนอาจมีช่องว่างที่
เป็นจุดเสี่ยงต่อการทุจริตได้ 

ลักษณะการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวม จ าแนกได้ 4 ข้อ ดังนี้ 
1. การทุจริตจากการเบิกจ่ายงบประมาณ การเงิน  การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจเกิด

จากกฎหมาย ระเบียบ ที่สร้างขั้นตอนความยุ่งยากต่อการเบิกจ่าย  และลักษณะเฉพาะของบุคคลที่อาจแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง  รวมถึงความต้องการส่วนบุคคล 

2. การทุจริตต่อการรับบุคคลเข้าท างานในองค์กร 
3. การทุจริตที่เกิดจากช่องว่างทางกฎหมาย 
4. การทุจริตที่อาจเกิดจากการใช้อิทธิพลของผู้มีอ านาจทางการเมือง 
สำเหตุและปัจจัยที่อำจน ำไปสู่กำรทุจริต  สำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
กลยุทธ์ (Strategy) คือ การวางแผนกิจกรรมภายในองค์กรเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการก าหนดโครงการกิจกรรม  เพ่ือให้เกิดการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  แต่อาจเกิดการแทรกแทรง
โดยอิทธิพลปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมตามแผนขององค์กรที่ไม่ถูกต้อง  เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ได้
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้เอ้ือประโยชน์ให้แก่กลุ่มบุคคลใด  หรือบุคคลใดได้รับประโยชน์ 

โครงสร้างองค์กร (Structure) คือ ลักษณะโครงสร้างขององค์กรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อาจเกิดการใช้อ านาจในทางที่มิชอบให้มีการทุจริตในหน้าที่ราชการได้ใน
หลายทาง 

สไตล์ (Style) สไตล์ในการท างานของผู้บริหาร  มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้บริหาร
ระดับสูง จะมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์กร  หากผู้บริหารมีวิธีการท างานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หาวิธีการหลบหลีก  และแทรกแซงเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ  อาจ
ท าให้เกิดการทุจริตได้  

ระบบ (System)  ในที่นี้อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการทุจริตได้หากขาดการมีส่วนร่วมเพ่ือความ
โปร่งใสอย่างพียงพอ  เช่น  ระบบสารสนเทศ ระบบงบประมาณ  ระบบการจัดซื้อ ระบบในการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงาน  ระบบในการฝึกอบรม  ตลอดจนระบบในการจ่ายผลตอบแทน 

บุคลากร (Staff) หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรที่อาจเกิดช่องว่างในการใช้ระบบอุปถัมภ์  เอ้ือ
ประโยชน์ต่อบุคคลที่เป็นเครือญาติ  หรือพวกพ้องได้ 

ทักษะ (Skill)  เป็นการพิจารณาถึงทักษะหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรในท้องถิ่นที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินงาน  หรือกฎหมาย  ระเบียบที่เก่ียวข้องอาจส่งผลต่อการตัดสินใจทุจริตได้  



๒ 
 

ค่านิยม (Shared Value) ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ที่เน้นวัตถุนิยมอาจเป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริตได ้

 
2.หลักกำรและเหตุผล 
 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11ตุลาคม ๒๕๕9 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.๒๕60– ๒๕๖4)และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐค านึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

   

ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อยก าหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไว้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ 8ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อยมี 6 แนวทางการพัฒนาด้วยกัน ดังนี้  

1. การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรเทศบาลต าบลเขาน้อยรวมถึงประชาชนและ
เยาวชนในการป้องกันการทุจริต 

2. การบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 
3. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน 
4. ส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
5. พัฒนาองค์การสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต 
6. ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตและพัฒนาต าบล 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลเขาน้อย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อย โดยมุ่งเน้นให้มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย    
จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ตรวจติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งปลูกจิตส านึกค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบให้แก่ประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดเป็นรูปธรรม มีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 

2.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเขาน้อย ให้มีการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส  และมีความเข้มแข็งบริหารราชการ  เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริต 

2.2  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพิจารณาด าเนินกิจกรรมในการสร้างความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร  ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลเขาน้อย  รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่  และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์  สุจริต  
คุณธรรม  จริยธรรมสังคมสุจริตด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

2.3  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยัง
หน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

2.4 เพ่ือเสริมสร้างเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาล       
ต าบลเขาน้อย 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
3.2 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 

 

4. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 

4.1 เทศบาลต าบลเขาน้อย มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความเข้มแข็งในการ
บริหารงานราชการเพ่ือให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตใน
เชิงรุกและยั่งยืน 

4.2 ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม  ท าให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและประเทศ และมีทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรม  
จริยธรรม ต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง 

4.3  ใช้เป็นแนวทางในการขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอื่น  



 
ส่วนที่  ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

 

กรอบการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบล      

เขาน้อย มีกรอบการด าเนินงาน 4 มิติ  ดังนี้ 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  ให้บังเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์

หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

มิติที่ ๒การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๑แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

๒.2.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย 

๒.2.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

2.2.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  

2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
มิติที่ ๓การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฎิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้  

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจ

หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/รอ้งทุกข์ ได้ทราบถึง

การได้รับ ระยะเวลา และผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 3.3.2 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 3.3.3 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มิติที่ ๔การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
4.1.2 มีการติดตามระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ

บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ

การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ

จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทางทรัพย์สินของทางราชการ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน

การทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 



ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 

1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. กิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวกสะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย) Big Cleaning Day        
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2. มาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
3. กิจกรรมประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
4.กิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
5. กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  



ล าดับที่ 1 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  ให้บังเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1.ชื่อโครงการ  กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2.หลักการและเหตุผล 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ด าเนินโครงการ “โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด   

คนในชาติมีความสุข” โดยประยุกต์ผ่านโครงการมอบของขวัญปีใหม่  2559  “เสริมสร้างชีวิตใหม่  ให้คนไทยมี
ความสุข”ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“รู้ รัก สามัคคี”  
ที่มุ่งเน้นในเรื่อง  การท างานให้ประสบความส าเร็จ  จะต้องมีความรอบรู้ทุกมิติ การปฏิบัติงานต้องท าด้วยใจมุ่งมั่น  
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  และต้องรวมพลังหรือบูรณาการเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้  และเกิด
ความยั่งยืนเทศบาลต าบลเขาน้อยได้น านโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ ในหน่วยงาน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
เป็นเป้าหมายส าคัญ คือประชาชนจะต้องไดรับการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง เสมอภาค และพึงพอใจในการบริการ
ที่ไดรับ สวนราชการจึงมีความจ าเปนตองมีการพัฒนาองคกร กระบวนการและบุคลากรเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
สนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิผล เปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ โดยเฉพาะ
เทศบาลต าบลเขาน้อย  ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจหลักในการใหบริการประชาชนในทุกดานและ
ไดใหความส าคัญและด าเนินการพัฒนาบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานและสิ่งอ านวยความสะดวกตาง ๆ อยาง  
ตอเนื่องมาโดยตลอด อันเปนการยกระดับการใหบริการใหเปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ไดแกกิจกรรม 
5 ส. ประกอบ ดวย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย ซึ่งกิจกรรม 5 ส. เปนกิจกรรมพ้ืนฐาน
ส าคัญที่น ามาใชพัฒนาประสิทธิภาพผูปฏิบัติงาน  ในการสงเสริมการปลูกและปลุกจิตส านึก  ในการรักษา
ผลประโยชน์ของหน่วยงาน  ก่อให้ เกิดความสัมพันธในหมูคณะใหมีการปฏิบัติงานรวมกันอยางราบรื่น           
เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปนการจัดระบบ ระเบียบ ท าใหคนหาเอกสารและวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการปฏิบัติงานไดอ้ยางสะดวกรวดเร็ว สงผลให้การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังนั้น  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้ด าเนินการมาตรการระยะสั้น  จัดท ากิจกรรม 5 ส. 
Big Cleaning Day เทศบาลต าบลเขาน้อยขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้
หน่วยงานภายในส านักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดีสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท างานซึ่งเป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป 
  



3.วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ประชาชนไดรับบริการทีส่ะอาด สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
3.2 เพ่ือพัฒนาสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความรู้  ทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานราชการให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยใช้การด าเนินงานกิจกรรม 5 ส. 
3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม อุทิศการท างานเพ่ือการบริการประชาชน 

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพลดต้นทุน  ลดความสูญเสียในเรื่องของเวลา  และมีการน าทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า
มากที่สุด  โดยการใช้เทคนิค 5 ส. 

3.4 เพ่ือสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อยพรอมปฏิบัติงาน 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประชาชนผู้มารับบริการจากเทศบาลต าบลเขาน้อย   
4.2 บุคลากรทุกฝ่ายของเทศบาลต าบลเขาน้อย ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ส านักงานเทศบาลต าบลเขาน้อย 

6.วิธีการติดตามประเมินโครงการ 
1.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
3.รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมจากคณะกรรมการติดตามผล 

วิธีการด าเนินงาน 
1. เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรม 5 ส.ด าเนินการก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ 

หลักเกณฑ์และก าหนดรูปแบบกิจกรรม 5 ส.  
3. จัดประชุมหัวหน้าส่วนงานเพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติ / หลักเกณฑ์มาตรฐาน 5ส./ก าหนด

พ้ืนที่ส่วนกลางในความรับผิดชอบของแต่ละกอง 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/สื่อประชาสัมพันธ์ 
5. จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของกองงาน 
6. สรุป  ติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

 การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 
1. กิจกรรมวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning  Day(2 เดือน/1 ครั้ง) 
2. กิจกรรมท าความสะอาดอย่างต่อเนื่อง (โดยจะท าทุกวันศุกร์แรกของเดือน) 
3. กิจกรรมตรวจประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส. 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  2561–ปีงบประมาณ 2564 

 



8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

9.ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาน้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
10.2 บุคลากรมีความรู้  ทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
10.3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ท างาน 
10.4 สถานที่ท างานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยพรอมปฏิบัติงาน 

11.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
11.1 ผู้รับบริการได้รับบริการทีส่ะอาด สะดวก รวดเร็ว และในบรรยากาศที่ดรี้อยละ 80 
11.2 จ านวนบุคลากรของเทศบาลต าบลเขาน้อยเข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส 

อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 90 
11.3  คะแนนผลการประเมินของหัวหน้าส่วนงาน  ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
  



ล าดับที่  2 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  ให้บังเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1.  ชื่อมาตรการ มาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

2.หลักการและเหตุผล 

เป้าหมายของการบริหารงานบุคคลที่ส าคัญคือ การใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือให้บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนด การบริหารงานบุคคลที่ดีหรือการให้คนปฏิบัติงานได้ดีนั้นจะต้องมี
องค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคือ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความประพฤติดี  องค์ประกอบทั้ง 
3 ประการนี้ กล่าวได้ว่าความประพฤติส าคัญมากเพราะคนจะมีความรู้ความสามารถเพียงใด   ก็ตาม ถ้าความ
ประพฤติไม่ดี ความรู้ความสามารถก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลดีได้ ดังนั้นการควบคุมการ
ประพฤติปฏิบัติของบุคคลจึงเป็นเรื่องส าคัญในการบริหารงานบุคคล สิ่งที่ใช้ควบคุมความประพฤติ โดยทั่วไปได้แก่ 
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งใช้บังคับหรือควบคุมประชาชนทุกคนที่อยู่ในรัฐ ประเทศ  และ
แคว้นต่างๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิดจะถูกลงโทษตามความผิดแต่ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างนั้น 
นอกจากจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของบ้านเมืองแล้วยังถูกควบคุมความประพฤติโดยวินัยขององค์กรอีกส่วนหนึ่ง
ด้วย 

เทศบาลต าบลเขาน้อย  จึงได้จัดท ามาตรการในการรักษาระเบียบของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตาม
หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยก าหนดให้มีรูปแบบในการด าเนินการที่ชัดเจน เพ่ือให้การประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นไปอย่างถกูต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างความมีระเบียบวินัยของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

3.2 เพ่ือให้การประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

6.วิธีการด าเนินการ 

6.1 ด าเนินการประชุมระหว่างคณะผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การรักษาระเบียบวินัยของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

6.2 จัดท าประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้รับทราบ 



๖.๓ ติดตามประเมินผลการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและรายงานผล
การประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา 

7.ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  2561–ปีงบประมาณ 2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 

บริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลเขาน้อย 

10.ผลลัพธ์ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเขาน้อยได้ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาระเบียบ

วินัยของปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล 
 

1๑.  การประเมินผลมาตรการ 

ประเมินผลมาตรการตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการประพฤติปฏิบัติ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเขาน้อย 
 

1๒.  ตัวชี้วัด  ระดับความส าเร็จมาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คะแนน : ๕ คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ก าหนดความส าเร็จมาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างจากร้อย
ละ (Percentage) ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยหลังจากการประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรการ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ คะแนน จ านวนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

2 คะแนน จ านวนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

3 คะแนน จ านวนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๔ คะแนน จ านวนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕ คะแนน จ านวนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

  



ล าดับที่  3 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  ให้บังเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1.ชื่อกิจกรรม กิจกรรมประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 

2.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ

การท างานในหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงานจึงควรมีโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ เกี่ยวกับการประพฤติชอบ การยึดมั่นในหลัก
ศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ประหยัด  เกิดความคุ้มค่า  มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกต้อง ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์กร และสังคม 

เทศบาลต าบลเขาน้อย  ได้เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว  จึงได้ด าเนินกิจกรรมการ
ประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกเดือน   เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของพนักงาน ท าให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายประจ าสามารถแสดงความคิดเห็น
ชี้แจงปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีในกระบวนการท างานร่วมกันทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจ า 
๓.วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง  

๓.2 เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓.3 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  

พร้อมทั้งรบัฟังปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
๓.4 เพ่ือสร้างความรู้สึกในการท างานร่วมกันเป็นทีมเปิดเผยการด าเนินงานด้านต่างๆอย่างโปร่งใส  

 

๔.เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

 

๕.พื้นที่ด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลเขาน้อย  ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

  



๖.วิธีการด าเนินงาน 

6.1 จัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุมแจกจ่ายให้ทุกกองงาน เพ่ือแจ้งให้พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างเข้าร่วมประชุม 

6.2 จัดท าวาระการประชุม โดยประสานทุกกองงาน ที่ประสงค์น าเรื่องต่างๆ หารือกับที่ประชุมเพ่ือให้
ความเห็นชอบ และน าความรู้เรื่องเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้
ทราบ  

6.3 จัดประชุมชี้แจงให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพดังนี้ 

 6.3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 6.3.2  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 6.3.3 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึงประโยชน์สุข

แก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 6.3.4 ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 6.3.5 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
 6.3.6 ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการท างาน 
 6.3.7 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
 6.3.8 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ท างานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดย

มุ่งผลส าเร็จของงาน 
 6.3.9 มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงาน

ให้แก่กันอยู่เสมอ 
 6.3.10 การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่  เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 
 6.3.11 การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการด าเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบ

และเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
 6.3.12 ร่วมกันสร้างมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ ไม่มีความรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
6.4 ทุกกองงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน  เสนอปัญหาและอุปสรรคในการ 

ปฏิบัติงาน  เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางต่างๆในการปฏิบัติงาน 
๖.5 จัดท ารายงานการประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในเดือนถัดไป 
6.6 จัดท าแบบประเมินผลภายหลังจากการประชุม  (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม-31 มีนาคม) 

 

  



๗.ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ  2561 –ปีงบประมาณ 2564 

๘.งบประมาณด าเนินงาน 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ส านักงานปลัด 

 

10.ผลลัพธ์ 
10.1 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  รับทราบถึงนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและองค์กร 
๑๐.๒ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตนรบัผิดชอบในทุก

งานมากขึ้น 
10.3 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทราบและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
๑๐.๓ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในการร่วมกันท างานเป็นทีม เกิดความเป็นหนึ่งเดียว 
10.4 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส  ลดปัญหาการทุจริต 

 

11.ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบการประเมิน (1 ตุลาคม-31 มีนาคม) 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส  และการป้องกันการทุจริต
สูงขึ้น ร้อยละ 80 

1 คะแนน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส  และการป้องกันการทุจริต
สูงขึ้น ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

2 คะแนน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส  และการป้องกันการทุจริต
สูงขึ้น ร้อยละ 80ร้อยละ 90 

3 คะแนน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส  และการป้องกันการทุจริต
สูงขึ้น ร้อยละ 95 

4 คะแนน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความโปร่งใส  และการป้องกันการทุจริต
สูงขึ้นร้อยละ 100 

5 คะแนน 

 
เงื่อนไขตัวชี้วัด : จากจ านวนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จ านวน 71 คน (ไม่รวมพนักงานครู 

ผู้ดูแลเด็กเล็ก และพนักงานจ้างในสังกัดโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน)  
   
  



ล าดับที่  4 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
2.หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ            
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยัง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ผู้มี
คุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชกรณียกิจและอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง  
              ประมวลจริยธรรมจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออันส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ข้าราชการ  พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและ
ส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการน า
ประมวลจริยธรรมที่ได้จัดท ามาประพฤติ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมที่ก าหนดไว้ เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมขึ้น  
3.วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย น าประมวล
จริยธรรมที่ได้จัดท าขึ้นไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและก ากับความประพฤติของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย เพ่ือให้เทศบาลต าบลเขาน้อยมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อันเป็นการ
ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของเทศบาลต าบลเขาน้อย  

3.2 ติดตามผลว่ามีการน าประมวลจริยธรรมที่ได้จัดท าน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและก ากับความ
ประพฤติของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย มากน้อยเพียงใด ส่งเสริมให้
น าไปประพฤติปฏิบัติให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และเพ่ือให้ เทศบาลต าบลเขาน้อยมีการบริหารงาน  
ที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจและ
ประทับใจและยอมรับกลไกการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเขาน้อยมากข้ึน 

3.3 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยยึดถือประมวล
จริยธรรมเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือก ากับความประพฤติของตน รวมทั้งมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บริการสาธารณะที่ไร้การทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพนักงาน



เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยสนใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นจ านวนมากขึ้น   
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
5.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
6.วิธีการด าเนินงาน 

1.จัดท าประมวลจริยธรรมให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและเป็น
ปัจจุบัน 

2 .แจ้ งประมวลจริยธรรมที่ ได้ จั ดท าให้ พนั ก งาน เทศบาล  พนั กงานจ้ างและลู กจ้ างของ               
เทศบาลต าบลเขาน้อยทราบทุกครั้งที่ได้มีการจัดท า แก้ไขปรับปรุง เพ่ิมเติม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมให้
ลงลายมือชื่อรับทราบด้วย 

3.จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม พร้อมกับทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ า อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้     

4.แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมให้ผู้บริหารทราบ 
5.เผยแพร่ผลการด าเนินกิจกรรมให้ประชาชนทราบทางหอกระจายข่าว เว็บไซด์หน่วยงาน  

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  2561–ปีงบประมาณ 2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 
              ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
9.ผู้รับผิดชอบ 
    ฝ่ายบริหารงานบุคคล   
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   10.1 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยเกิดความตระหนักและใส่ใจ
ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามประมวลจริยธรรมที่ได้ก าหนดไว้ 
   10.2 ประชาชนหรือผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลเขาน้อยได้รับความพึงพอใจและประทับใจต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย อันจะน าไปสู่การบริหาร
ราชการบ้านเมืองที่ดี และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วไป  
11.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและไม่กระท าผิดประมวลจริยธรรมที่ก าหนด   
  



ล าดับที่  5 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์ 

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลย
พินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความ
เป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคมตัวอย่างเช่นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจาก
ผู้ประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆหรือแลกเปลี่ ยนกับการละเว้น
การยกเว้นหรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและพวกพ้องฯลฯเป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้ งกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ ส่ วนรวม             
(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กรและป้องกันมิให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นโดย
ใช้ต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  
3.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ คณะผู้บริหาร            
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเขาน้อยได้รับทราบและสามารถน าไป
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับบทบาทและต าแหน่งหน้าที่ของตน ท าให้องค์กรเกิดความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก  
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
5.พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  



6.วิธีการด าเนินงาน 
               1. มีการประชุมหรืออบรมให้ความรู้ภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย โดยใช้
แอพพิเคชันกฎหมาย ปปช.มาตรา 100 และ 103 เป็นเครื่องมือด าเนินงาน  และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน  

  2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานให้มีความชัดเจน โปร่งใสทุกขั้นตอนและกระบวนการใน
การมาติดต่อราชการ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

 3. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

4. ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. มีการรายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ผู้บริหารเทศบาลทราบ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  2561–ปีงบประมาณ 2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติกร เทศบาลต าบลเขาน้อย 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมากยิ่งขึ้น และแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการร่วมกัน
ป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ   
11.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     จ านวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ลดลง 



 
มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1. โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยอันตราย 
2. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

 
  



ล าดับที่  1 

มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1.ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยอันตราย 

        - กิจกรรมจังหวัดสะอาด ตามหลักการ 3Rs ประชารัฐเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 
2.หลักการและเหตุผล 
 คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)  ตามที่กระทรวงทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น  (พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๐)  ประกอบกับนายกรัฐมนตรี  (พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยบูรนาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
“ประเทศไทยไร้ขยะ”ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า    และการน ากลับมาใช้ใหม่โดยมี
เป้าหมายเพื่อปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕     จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 
         จากรายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่
น าไปก าจัดที่ศูนย์ก าจัดขยะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์          ของเทศบาลต าบลเขาน้อย ปีงบประมาณ  2559-
2560  มีปริมาณขยะ2,312.74 ตันและ3,217.99  ตันตามล าดับ  ประกอบด้วยขยะจากถุงพลาสติก  ขยะ
อินทรีย์  ขยะรีไซเคิล  ขยะอันตรายและขยะทั่วไปหากมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจะสามรถลดปริมาณขยะที่ต้อง
น าไปก าจัดได้ยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย      และลดปริมาณงานในการเก็บขนขยะขององค์กรปกครองท้องถิ่นอีก
ทางหนึ่ง  หากมีการรณรงค์  ให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์  การปลูกฝังจิตส านึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
การให้ความส าคัญกับการคัดแยกขยะจากต้นทาง   จะเป็นการสร้างระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืนต่อไป   

ดังนั้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลเขาน้อย  จึงได้จัดให้มีโครงการจังหวัดสะอาดตาม
หลัก3Rsประชารัฐเพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชนประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ความรู้
ประชาสัมพันธ์  ปลูกฝังจิตส านึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การให้ความส าคัญกับการลด/คัดแยกขยะจากต้น
ทาง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นก าลังหลัก  ในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนของเทศบาลต าบลเขาน้อยต่อไป 

2.วัตถุประสงค ์            
 ๑.  เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน  ที่เข้าสู่ระบบการจัดการที่ปลายทาง   
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้  ครัวเรือน  ส่วนราชการ  สถานประกอบกิจการและภาคเอกชนทุกภาคส่วน  
มีการคัดแยกขยะเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์      

๓.  สร้างพ้ืนที่ชุมชน  ต้นแบบในการคัดแยกขยะ  และการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน   
 ๔.  มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย  ประจ าชุมชน     

 ๕.  มีระบบการจัดการ  ขยะอันตราย  และมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง 
3.เป้าหมาย            
 ๑.  ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาน้อย  จ านวน  10  หมู่บ้าน   
 ๒.  ส่วนราชการ  สถานศึกษา  สถานประกอบกิจการ  ทุกแห่ง 



4.หน่วยงานรับผิดชอบ           
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลเขาน้อย 

5.หน่วยงานร่วมบูรนาการ          
 ๑.  คณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบลเขาน้อย  
 ๒. สถานศึกษาในสังกัด  เทศบาลต าบลเขาน้อย  
 ๓. สถานศึกษา  ส่วนราชการ  สถานประกอบกิจการ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
 ๔. ชุมชน  หมู่  3, 5, 6 และ 7  ต าบลเขาน้อย        

๕.  ส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6.วิธีการด าเนินงาน           
 ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน  ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/ประชุมคณะท างาน    

๒.  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ        
๓.  จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เรื่องการจัดการขยะชุมชน  ทั้ง  10  หมู่บ้าน    
๔.  จัดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย  ตามแผนงาน       
๕.  ติดตามประเมินผล 

7.กิจกรรมในโรงเรียน/สถานศึกษา/ส่วนราชาร/สถานประกอบกิจการ     
  

๑.  ให้ความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย        
๒.  มีการคัดแยกองค์ประกอบของขยะ         
๓.  จัดตั้งจุดคัดแยกขยะรีไซเคิล        

8.กิจกรรมในชุมชน            
๑.  อบรมให้ความรู้แกนน าชุมชนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  

 ๒. จัดตั้งจุดรวมรวมขยะอันตราย          
๓.  จัดตั้งศูนย์รวบรวม รับบริจาคขยะรีไซเคิลชุมชน 

 ๔.  สร้างพ้ืนที่ต้นแบบการ  ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
9.ตัวช้ีวัด            
 ๑.  ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน  ที่เข้าสู่ระบบการจัดการที่ปลายทางลดลงไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ  ๕  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณขยะ  ปี  ๒๕๕๙         
 ๒.   ร้อยละ  ๑๐๐  ของส่วนราชการ  สถานศึกษา  สถานประกอบกิจการและภาคเอกชนทุกภาคส่วน       
มีกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือน ามูลฝอยมาใช้ประโยชน์       
  ๓.  ร้อยละ  ๔๐  ของชุมชน  ในพ้ืนที่สามรถเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ  และการจัดการขยะชุมชน
อย่างยั่งยืน               
 ๔.  ร้อยละ  ๑๐๐  มีการจัดตั้ง“จุดรวบรวมขยะอันตราย  ประจ าชุมชน”  

10.พื้นที่ด าเนินการ           
 - พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลเขาน้อย  จ านวน  10  ชุมชน       
สถานศึกษา  ส่วนราชการ  สถานประกอบกิจการ  ทุกแห่งในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
11.ระยะเวลาด าเนินการ           
 -  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖1  -  กันยายน  ๒๕๖1 

 



12.งบประมาณ            
 งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖1  แผนงานบริการและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  “โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยอันตราย”ตั้ง
ไว้  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ           
 -  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย ทุกครอบครัวให้ความส าคัญกับการจัดการขยะชุมชน 
 -  เทศบาลต าบลเขาน้อยสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่ต้องน าไปก าจัดที่ปลายทางได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกป ี
 -  เทศบาลต าบลเขาน้อย  สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
และยั่งยืน            
             -  ประชาชน  สถานศึกษา  ส่วนราชการ  สถานประกอบกิจการ  ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  ทุกแห่ง  
มีกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางอย่างจริงจัง  



ล าดับที่  2 

มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

2.หลักการและเหตุผล  
ปุ๋ยอินทรีย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากในทางการเกษตร แต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจหรือแพร่หลายเท่าที่ควร 

อาจจะเป็นเพราะสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น เกษตรกรยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญที่แท้จริงของปุ๋ยอินทรีย์ว่า
มีคุณค่าเพียงใดในการช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น  หรือช่วยรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ดีอยู่ เสมอ            
ไม่เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ อย่างเช่นปัจจุบันนี้ เหตุผลส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เกษตรกรยังขาดแหล่งข้อมูลที่จะให้
ความรู้ความเข้าใจในการท าปุ๋ยหมักอย่างถูกวิธี เป็นเหตุให้การท าปุ๋ยอินทรีย์ก็ต้องใช้ในปริมาณมาก และไม่เห็นผล
อย่างชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น การที่เกษตรกรจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาใช้จึงต้องอาศัยทั้งความรู้ ความเข้าใจในการ
ท าและคุณประโยชน์ที่แท้จริงของปุ๋ยอินทรีย์ และต้องมีความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริงที่จะปรับปรุงที่ดินของตนให้เป็น
ผืนดินที่อุดมสมบูรณ ์มีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ต้องดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ การผลิตจึงจะได้ผลอย่างเต็มที่ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย   จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้น  เพ่ือหวังว่าจะช่วยให้
เกษตรกรและเยาวชนและผู้สนใจ ได้รับความรู้  ความเข้าใจ สามารถผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินของตนต่อไป  

๑. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและเยาวชนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร 
3. เพ่ือสาธิตวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและเยาวชน 
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน 

๒. เป้าหมาย 

เกษตรกรและกลุ่มนักเรียนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย   จ านวน  5๐  คน 

๓. วิธีด าเนินการ 

- ส ารวจผู้ที่สนใจและนัดประชุม และเสนอโครงการขอความเห็นชอบ  
- จัดอบรมให้ความรู้ และสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ 
- ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปี งบประมาณ 2561 - 2564 

๕. สถานที่ด าเนินการ 

  ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย  ต.เขาน้อย  อ. ปราณบุรี  จ. ประจวบคีรีขันธ์ 



๖. หน่วยงานรับผิดชอบ  
- ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเขาน้อย 

- เทศบาลต าบลเขาน้อย 

- ส านักงานเกษตรอ าเภอปราณบุรี   

๗. งบประมาณ 
             ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 แผนงานการเกษตร งานการเกษตร  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน  
เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 

๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
- กากน้ าตาล                   จ านวน         20    กิโลกรมั                                          

 - ถังพลาสติก   ขนาด 100  ลิตร           จ านวน          2      ใบ 

- เศษผัก                                                    จ านวน         40     กิโลกรัม 

- เศษผลไม้                                                 จ านวน         40     กิโลกรัม 

- น้ ามะพร้าว                                                จ านวน         50     ลิตร 

                                                                   รวม    3,350     บาท 

๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
- ค่าอาหาร ๑ มื้อ จ านวน ๑ วันๆละ 5๐ คนๆละ ๕๐ บาท         เป็นเงิน    2,5๐๐   บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๑  มื้อ ๆละ 5๐ คนๆละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน    ๑,25๐   บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๑ วันๆละ 5 ชั่วโมงๆละ ๔๐๐ บาท        เป็นเงิน    ๒,0๐๐   บาท 

- ค่าป้ายโครงการฯ  ขนาด  1.2 x 3 เมตร   จ านวน ๑ ปา้ย                เป็นเงิน        9๐๐  บาท 

                  รวม    6,65๐    บาท 

                                               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   1๐,๐๐๐   บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

* ทุกรายการสามารถถ่ัวเฉลี่ยกันได้ 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
-  เกษตรกรได้รับความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- .เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

                     -  เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ 
-  เกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในไร่นาเพ่ิมมากข้ึน 

 



 
 

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

อัตรส่วน  สูตรปลาหรือหอยเชอร์รี่ 

 

1. ปลาหรือหอยเชอร์รี่        50     กิโลกรัม 
2. กากน้ าตาล                  30    กิโลกรัม 
3. ผลไม้                         20    กิโลกรัม 
4. น้ ามะพร้าว                  20    ลิตร 
5. สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2     2    ซอง 

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

  

1. เป็นแหล่งธาตุอาหารหลักที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของพืชในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต  
2. เป็นแหล่งธาตุอาหารรองและจุลธาตุแก่พืช  
3. มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช  
4. การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ท าให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร  
5. เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการทดแทนปุ๋ยเคมี  
6. เกษตรกรสามารถจะผลิตใช้เองได้ง่าย  

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จของโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หน่วยวัด : ร้อยละ 
คะแนน : ๕ คะแนน 
ค าอธิบาย : ๑. เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องดินในการปลูกพืชในพ้ืนที่ เขต

เทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
๒. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ หมายถึง เกษตรกรที่เข้าร่วม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
เกณฑ์การให้คะแนน 

ความส าเร็จของโครงการฯวัดได้จากร้อยละ (Percentage) ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จ านวนเป้าหมาย 50 คน โดยก าหนดคะแนนปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

คะแนน เกณฑ์วัดความส าเร็จ 
๑ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
๒ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
๓ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
๔ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๕ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
 เอกสารโครงการฯ 

รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  
ผลการตรวจวิเคราะห์ดิน ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 



 
 

ล าดับที่ 3 

มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1.ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

2.หลักการและเหตุผล 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพ่ือให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่
น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถ
สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้สืบเนื่อง มาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อครั้งปี          
พ.ศ. 2503 ที่ทรงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์ต้นยางนา และทรงให้รวบรวมพืชพันธุ์ไม้ของภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ปลูกไว้ในสวนจิตรลดา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพ่ือ
สนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์  โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ 
ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ การส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่า
ใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การน าพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูก และรักษาใน
พ้ืนที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการ
ศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ ให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ การ
จัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ปี 
และกิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป 
ให้มีความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญเกิดความปิติ และส านึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทย
ให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจ าชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ที่เกี่ยวกับ "ปัจจัยสี่" อันเป็นพ้ืนฐานหลักในการด ารงชีวิตของมนุษย์ จึงนับได้ว่า
พันธุ์ไม้เหล่านี้มีความผูกผันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านานนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเมื่อ
ยุคสมัยเปลี่ยนไป ประโยชน์ที่เคยได้รับจากพรรณพืชอาจแปรไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ความต้องการ
ของสังคม และผู้บริโภค การส ารวจค้นคว้า และวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์   ดังที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ด าเนินการอยู่ในขณะนี้จึงสามารถท าให้คนไทยได้
ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณหลายชนิดซึ่งบางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการน ามาใช้ประโยชน์แต่ขาด
การดูแลรักษา    จนปริมาณลดลง และเกือบสูญพันธุ์จากถิ่นก าเนิดพืชบางชนิดมีมาช้านาน แต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึง
คุณประโยชน์ จนอาจถูกละเลย หรือถูกท าลายไปอย่างน่าเสียดาย 

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทให้คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมสนอง



 
 

พระราชด าริ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทในการประชุมประจ าปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ว่า 

"ข้าพเจ้ายินดีและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาประชุมกันพร้อมหน้าในวันนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นี้ได้ด าเนินการมาเป็นเวลาถึง 5 ปี แล้วและคิดกันว่าจะท าต่อในช่วงที่สองอีก 5 
ปี และคิดมาใหม่ว่าในขั้นที่สองนี้จะท าในลักษณะไหน ที่จริงในเบื้องต้นนั้นข้าพเจ้าก็มิได้เป็นนักพฤกษศาสตร์หรือ
ศึกษาทางนี้มาโดยตรง ถึงแม้ศึกษาตอนนี้ก็คงจะสายไปเสียแล้ว เพราะว่าขณะนี้ไม่สามารถจ าชื่อคนสัตว์ สิ่งของ
ได้มากเท่าที่ควร แต่ว่าเหตุที่สนใจพืชพรรณและทรัพยากรของประเทศเรามานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพืช 
เหตุผลที่ศึกษา เพราะถือว่าง่ายต่อการศึกษามากกว่าอย่างอ่ืน เวลาไปไหนทีมีคนตามกันเยอะแยะ ถ้าจะศึกษา
สัตว์สัตว์ก็วิ่งหนีหมด แต่พืชนั้นเขาอยู่ให้ศึกษาได้ พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจว่า นอกจากทางกรมป่าไม้ซึ่ง
ได้ติดต่อกันในครั้งแรกในเบื้องต้นเพราะว่าชอบไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ตามป่าเขาดูว่าเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิศาสตร์อย่างไรและก็ได้ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ยังเห็นว่ามีหน่วยงานทั้งหน่วยงานของรัฐ
ของเอกชน ทั้งเป็นหน่วยงานราชการ เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และกับทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษาที่
ท างานเกี่ยวกับเรื่องของพืชศึกษาว่าพืชกี่ชนิดทั้งเรื่องของพืชชนิดต่างๆ เรื่องงานอนุกรมวิธาน อย่างนี้เป็นต้น ก็
ศึกษากันหลายแห่งจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าน่าจะมีการการรวบรวมว่าแต่ละสถาบันได้ท างานในส่วนของตน
อย่างไร และงานนั้นอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่นพืช ก็ได้ศึกษาในส่วนที่แต่ละแห่งได้รวบรวมนั้น ชื่อต่างหรือซ้ ากัน
อย่างไร เพ่ือที่จะให้รวมกันว่าทั้งประเทศนั้นเรามีอะไรบ้าง ที่จริงแล้วงานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี้เป็นเรื่องที่ท า
ได้ยากและท าได้ช้า คนๆ เดียวหรือว่าสถาบันๆ เดียวนั้นจะครอบคลุมไม่ได้ทั้งหมดถ้ามีหลายๆ หน่วยงานช่วยกัน
ครอบคลุมก็อาจจะได้มาก ถ้าต่างคนต่างไม่รู้กันนั้นก็อาจจะเกิดเป็นที่น่าเสียดายว่าจะไม่ได้ข้อมูลเต็มที่ จึงนึกถึง
ว่าอยากจะท าฐานข้อมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใช้ในการค้นคว้าได้ด้วยกัน ที่วังนี้ซึ่งก็มีความรู้สึกว่า 1 ตาราง
กิโลเมตรของวังนี้ก็ใหญ่โตพอสมควร แต่ว่าที่จริงแล้วถ้าจะเอางานทุกสิ่งทุกอย่างมาสุมกัน ก็ย่อมจะไม่พอพ้ืนที่
ไม่ได้ก็ต้องท างานอะไรที่จะประหยัดที่ที่สุดในตอนนั้นก็เลยคิดว่าท าฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้การเรียกชื่อ
พืชที่ทุกคนจะเข้าถึงได้จึงพัฒนาจากจุดนั้นมาเป็นงานต่างๆ ที่ ดร.พิศิษฐ์ ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ออกไปหลายๆ 
อย่าง ซึ่งงานที่กล่าวถึงนี้ก็เป็นงานที่หน่วยราชการต่างๆ ได้ท ามาแล้วเป็นจ านวนมากและหลังจากโครงการฯ นี้ก็มี
การตั้งขึ้นใหม่ เพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าถ้ามีการได้ประชุมกันพร้อมกันอย่างนี้ จะได้มาตกลงกันแน่นอนว่าใครท า
อะไรและในส่วนที่เหลือกัน ถ้าซ้ ากันโดยไม่จ าเป็นก็อาจจะตกลงกันได้ว่าแบ่งกันว่าอันนี้งานนี้ใครจะท า หรืองานที่
โครงการทางด้านส านักพระราชวังเคยท าอยู่ แต่ว่าเมื่อมีหน่วยงานที่มีชื่อของหน่วยงานที่ควรจะรับผิดชอบโดยตรง
รับไปท าแล้วทางส านักพระราชวังก็คิดว่าน่าจะตัดได้ในส่วนนั้นและก็หันมาท างานทางด้านการประสานงานหรือ
ความร่วมมืออย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเข้าใจว่าก็เป็นการสมสมัยในปัจจุบันซึ่งประเทศค่อนข้างจะฝืดเคือง เพราะฉะนั้น
ท างานอะไรถึงแม้จะเป็นงานที่ดีถ้าตกลงกันได้แล้วก็จะเป็นการประหยัดพลังคนหรือพลังเงินงบประมาณ ที่ว่าให้
ในส่วนนี้แล้วก็จะได้จ าเป็นจะไม่ต้องให้ในหน่วยงานอ่ืน หรือถ้าให้หน่วยงานอ่ืนก็ต้องให้ท าไป และงานนี้เรา
อาจจะต้องมานั่งพิจารณาคิดดูว่าจะท างานได้โดยประหยัดอย่างไร บางส่วนที่อาจจะยังไม่จ าเป็นในขั้นนี้หรือว่าท า
ได้ไม่ต้องเน้นเรื่องความหรูหราหรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใช้จริงๆ และก็ประหยัดไปได้เป็นบางส่วนก็
ดีส่วนส าหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ได้มีประสบการณ์ในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนในภาคต่างๆ มาหลายแห่ง ก็เห็น
ว่าเรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือให้เด็กมีความรู้ และมีความรักในทรัพยากร คือ ความรักชาติรักแผ่นดินนี้ ก็คือรัก
สิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขาการที่จะให้เขารักษาประเทศชาติ หรือรักษาสมบัติของเขานั้น ท าได้โดยก่อให้เกิดความ



 
 

รัก ความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกันเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้เขารู้จักว่าสิ่งนั้นคือ
อะไร หรือว่าท างานก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะท าให้เกิดประโยชน์ได้ เคยได้
แนะน าโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ไปเยี่ยม ไม่เฉพาะแต่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการๆ นี้ โรงเรียนทั่วๆ ไปด้วยว่าเรื่องของ
นอกจากพืชพรรณแล้ว สิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่ายๆ นั้นก็อาจจะเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาต่างๆ ได้หลาย
อย่างแมแ้ต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอ่ืนให้เป็นตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็
อาจจะท าให้เรื่องของการเขียนรายงาน ท าให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งค าประพันธ์ในเรื่องของพืชเหล่านี้ 
หรือเป็นตัวอย่างงานศึกษางานวิทยาศาสตร์และวิชาอ่ืนๆ ดังที่ ดร.พิศิษฐ์ ได้กล่าวมา นอกจากนั้นในวิชา
พฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะช่วยได้ในที่นี้ยังไม่เคยกล่าว คือเรื่องของวิชาการท้องถิ่นซึ่งก็เป็นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วที่ว่าจะให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ท้องถิ่นนอกจากความรู้ที่ เป็นมาตรฐานจาก
ส่วนกลางมาแล้ว แม้แต่ต าราก็มีการส่งเสริมให้ครู อาจารย์  ในท้องถิ่นนั้นได้รวบรวมความรู้หรือได้แต่งขึ้นใน
ระยะนี้ ซึ่งเท่าที่ได้เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่นมาบ้าง แต่ในด้านของ
ธรรมชาตินั้นยังมีค่อนข้างน้อย เท่าที่ไปแนะน ามาในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรนั้นได้เสนอว่าไม่ใช่เป็น
เฉพาะที่ว่าจะให้เด็กนักเรียนปลูกป่าหรือว่าให้อนุรักษ์ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะให้ออกไปดูข้างๆ 
โรงเรียนว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้นั้นชื่ออะไร เป็นอะไร และพอดีมีประสบการณ์จากการที่ได้เคยออกไป
ส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการงานในระยะแรกๆ  ที่เริ่มท างานเมื่อ พ.ศ. 2523 ในช่วงนั้นออกไปท างานก็ท างาน
อย่างค่อนข้างจะเบี้ยน้อยหอยน้อย คือเงินไม่ค่อยมีต้องออกเอง ก็ไม่มีเงินที่จะส่งเสริมเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักหรือ
อุปกรณ์ที่ใช้มากนัก ได้ครบทุกแห่งที่ไปก็ให้ใช้พืชผักในท้องถิ่นที่พอจะมีอยู่ ผักพ้ืนบ้านผักพ้ืนเมืองหรือของที่เขา
กินอยู่แล้วเสริมเข้าไปในมื้ออาหารนั้นด้วย เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพราะได้พบว่ามีพืชพรรณหลายอย่าง ซึ่งก็
ยังไม่ เป็นที่รู้จักกันในส่วนกลาง ในท้องถิ่นนั้นเขาก็รู้และก็มีชื่อพ้ืนเมือง แต่ว่าพอเอาเข้าจริง แม้แต่ชื่อ
วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีใครแน่ใจว่าชื่ออะไร ก็น ามาศึกษา และเวลานี้ก็ได้เห็นว่ามีการศึกษาอย่างกว้างขวาง คือได้
ศึกษาว่าคุณค่าทางอาหารของผักพ้ืนเมืองเหล่านั้นมีอะไรบ้าง และได้มีการวิเคราะห์พิษภัยของพืชเหล่านั้นไว้ด้วย
เดิมเท่าที่คิดก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดเรื่องพิษภัย เพราะเห็นว่าคนรับประทานกันอยู่ประจ ายังมีอายุยืนอยู่ แต่เห็นว่า
จากการวิจัยของนักวิชาการ ก็ได้ทราบว่ามีพืชพ้ืนบ้านบางอย่างที่รับประทานกันอยู่ซึ่งมีพิษบ้าง ท าให้เป็นข้อคิด
ที่ว่าถ้าบริโภคกันในส่วนที่เป็นท้องถิ่นก็อาจจะไม่เป็นพิษภัยมากเพราะว่าในวันนั้นเก็บผักชนิดนี้ได้ก็น ามาบริโภค
อีกวันก็เก็บได้อีกอย่างก็น ามาบริโภค แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการส่งเสริมเป็นโครงการขึ้นมา แล้วก็จะมีการขยายพันธุ์
เป็นจ านวนมาก และก็รับประทานอย่างนี้ซ้ าๆ ซากๆ ซึ่งจะมีอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่งก็อาจจะเป็นได้ อันนี้
ที่ยกตัวอย่างแสดงว่าวิชาการนี้แตกแขนงไปหลายอย่าง และมีการศึกษาได้หลายอย่าง และก็มีบุคคลหลายคนที่
ช่วยกันคิดช่วยกันท าถ้าจะช่วยกันจริงๆ นี้ก็อาจจะต้องแบ่งหน้าที่ถึงขั้นตอนนี้ก็คงต้องแบ่งหน้าที่กันเพ่ือที่จะแบ่ง
ในด้านปริมาณงานที่ท าหรืองบประมาณท่ีท าก็ได้รับการสั่งสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอว่า ถ้าคนเรามีความคิด
พุ่งแล่นอะไรต่างๆ นานา ก็คิดได้แต่ถึงตอนท าจริงมีขั้นตอนเหมือนกัน การใช้คนให้ท าอะไรนี่ก็ต้องคิดถึง
กระบวนการว่าจะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการนั้นจะต้องใช้ทั้งเงินใช้ทั้งเวลา ใช้ทั้งความคิด ความอ่านต่างๆ ซึ่งจะ
ไปใช้ใครท าก็ต้องเอาให้แน่ว่าเขาเต็มใจหรืออาจเต็มใจ แต่ว่ามีภารกิจมาก มีเวลาจะท าให้เท่าใดหรือเขาอาจท าให้
ด้วยความเกรงใจเราแล้วว่าทีหลังอย่างนี้เป็นต้น    ก็บอกว่าไม่เป็นไร เพราะว่าเวลาท าอะไรก็มิได้บังคับก็ขอเชิญ
เข้าร่วมช่วยกัน แต่ถ้าคนใดมีข้อขัดข้องหรือมีข้อสงสัยประการใดก็ไถ่ถามกันได้ ไม่ต้องเกรงใจเพราะถือว่าท างาน
วิชาการ แบบนี้ไม่เคยจะคิดว่าโกรธเคืองถ้าใครท าไม่ได้ก็แล้วไป ก็ท าอย่างอ่ืน ท าอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องท าได้สักอย่าง 



 
 

คิดว่าโครงการนี้ขั้นตอนต่อไปอาจจะต้องดูเรื่องเหล่านี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ใครท าอะไรได้และประโยชน์ อาจจะมีอีก
หลายอย่างเช่น งานบางอย่าง หรืออย่างพืชนี้จะมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้อีกก็มีด้วยซ้ าถ้าเราทราบสรรพคุณของ
เขาและน ามาใช้ในส่วนที่ว่าถ้าขยายพันธุ์แล้วไม่อันตราย คือการขยายพันธุ์เหล่านี้ก็อาจจะเป็นการช่วยในเรื่องของ
การส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรเพ่ิมข้ึนอีกก็อาจเป็นได้ ทั้งนี้ก็ต้องไม่ละเลยในเรื่องของวิชาการสิ่งที่ถูกต้อง อะไรที่
เป็นคุณ อะไรที่เป็นโทษ และยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานของเงิน ในที่นี้ยังมีเรื่องเพ่ิมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง
ของที่ดิน อาจจะต้องมีการก าหนดแน่นอนว่าที่ดินนั้น อยู่ในสภาพไหน สภาพการถือครองในลักษณะไหน ศึกษา
ในเรื่องของกฎหมายให้ถูกต้องว่าใครมีสิทธิหรือหน้าที่ท าอะไรบ้างใครท าอะไรได้ ใครท าอะไรไม่ได้เรื่องเหล่านี้เป็น
เรื่องที่จะต้องศึกษาเป็นเรื่องที่จะต้องจุกจิกมากอีกหลายอย่าง ที่พูดนี้มิได้หมายความถึงว่าจะเป็นการจะจับผิดว่า
ใครท าผิดใครท าถูก แต่ว่างานในโลกปัจจุบันนี้ ท าอะไรก็รู้สึกว่าเรื่องการรักษามาตรฐานนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
เพราะว่าต่อไปงานนี้ของเราอาจจะไม่ใช่จ ากัดอยู่แต่ภายในประเทศอาจจะต้องมีการติดต่อไปถึงประเทศอ่ืนด้วย
เป็นการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการท างานในลักษณะที่คนอ่ืนยอมรับได้ นี่ก็เป็น
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้"  

3.วัตถุประสงค์ 
        1.  เพ่ือสนองพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ ) 
        2.  เพื่อด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  ปลูกรักษาทรัยากร
ท้องถิ่น  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  และสนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ( นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรทางกายภาพ  ทรัพยากร
ชีวภาพ  ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ )   
        3. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  ซึ่งมีท้ังทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาต าบลเขาน้อย 
        4. เพ่ือบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และการปกปักปลูกรักษาพันธ์ไม้ 
4.เป้าหมาย 
        บุคลากรทุกฝ่ายของเทศบาลต าบลเขาน้อย ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา กองสาธารณะสุข และคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
 
5.สถานที่ด าเนินงาน 

             พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย    
6.วิธีการติดตามประเมินโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ   
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
 
 
 
 



 
 

7.วิธีการด าเนินการ 

         - ติดตั้ งขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก  และส ารวจทรัพยากรดั่ งเดิมในพ้ืนที่ปกปัก  พืช สัตว์  จุลินทรีย์             
ว่ามีทรัพยากรอะไรบ้าง 
         - ออกส ารวจทรัพยากรในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาน้อย ด้านพรรณพืชทรัพยากรชีวภาพ  และภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับพืช  และทรัพยากรชีวภาพ 
         - จัดซื้อพันธุ์ไม้ที่มีโอกาสจะสูญพันธุ์มาปลูกเพ่ิมเติม พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก 
         - วัสดุอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรในต าบลเขาน้อย  
8.ระยะเวลาด าเนินการ 
               ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
 
9.งบประมาณด าเนินการ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส านักปลัดเทศบาลต าบลขาน้อยหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนเพ่ือใช้จ่ายตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ตั้งไว้ 5๐0,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   
 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 เทศบาลต าบลเขาน้อย  และคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
เทศบาลต าบลเขาน้อย 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

      1. ได้สนองตามแนวพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 2. ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย   ได้เห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช    

       3. มีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ และสรรพคุณของพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น 
       4. ได้มีปริมาณพันธุกรรมพืชเพ่ิมขึ้น  พร้อมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นและเพ่ิมพ้ืนที่ระบบนิเวศ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 

1.3 การปลูกจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 
2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง”โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย 
4. กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง”โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ 
5. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขาน้อย 

  



 
 

 ล าดับที่  1 
มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.3 การปลูกจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
๑.โครงการ โครงการคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 
๒.หลักการและเหตุผล 
 

  ในปัจจุบันนี้ ค าว่า “คนดี” เป็นสิ่งที่ทุกสังคมปรารถนาให้คนในสังคมเป็นคนดี แต่การท า
ความดีเริ่มลดน้อยถอยลง เนื่องจากปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ การใช้เล่ห์เหลี่ยมเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ส่วนตัว ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมาก จากประโยคที่ว่า “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ” หรือค า
พังเพยที่ว่า “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” ซึ่งบ่งบอกให้เห็นถึงสิ่งที่ทุกคนในสังคมต้องการและปรารถนาให้
เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง เพ่ือเป็นก าลังของชาติต่อไปในวันข้างหน้า พ่อแม่ทุกคนต้องการเห็น
สมาชิกในครอบครัวของตนเป็นคนดี แต่การเป็นคนดีนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติต้องมาจากการ
อบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจังจากพ่อแม่ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ และเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ แต่เนื่องจากสภาพสังคมและการด าเนินชีวิตในปัจจุบันที่ท าให้พ่อแม่ต้องรีบเร่งท างาน
ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมสมาชิกในครอบครัว สังคมจึงต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆรวมทั้งสภาพแวดล้อมและ
อิทธิพลที่ไม่ดีในสังคม เช่น อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนชักจูง อิทธิพลจากสื่อ และค่านิยมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคท่ีขัดขวางการสั่งสอนอบรมของพ่อแม่ ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว
ได้รับความรู้เป็นการเสริมสร้างจิตใจให้คนในชาติมีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์  สุจริต และมี
การด าเนินชีวิตด้วย สติ ปัญญา และความรอบคอบ จึงเป็นสิ่งส าคัญ  
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือปลูกฝังให้เด็กรักเรียน รู้จักมารยาทไทยในสังคม การกราบพระ การไหว้ ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการท านุบ ารุงกิจกรรมต่างๆ ของพระพุทธศาสนา
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้แก่เด็กนักเรียนน าไปปฏิบัติ 
 ๓.  เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ได้ร่วมพูดคุย และวิเคราะห์ถึงปัญหา
ต่างๆ สร้างความอบอุ่นในครอบครัวท าให้เกิดความเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง ประเทศชาติสงบสุขและยั่งยืน 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนโรงเรียนค่ายธนะรัชต์ร้อยละ 90 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง   
ทุกกิจกรรม  
 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม 
 
 
 
 
 



 
 

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการอบรม 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการและคณะกรรมการประเมินผลโครงการ  
 ๕. ประสานและประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๖. ด าเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 
 ๗. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๘. รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหาร 
 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4 
 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
ปีละ 15,000 บาท 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารทั่วไป โรงเรียนค่ายธนะรัชต์  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด 
 ๑.ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมโครงการฯ ประเมินจาก
เอกสารการลงทะเบียน 
 ๒. ร้อยละ 9๐ ของความพึงพอใจของเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ประเมินจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
๑๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.เด็กนักเรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในเรื่องมารยาทไทยในสังคม การกราบพระ การไหว้พระ 
 ๒.เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงหลักคุณธรรม/จริยธรรมในการด าเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
สร้างความอบอุ่นในครอบครัว 

๓. ครอบครัวมีความเข้มแข็ง น าไปสู่ชุมชน และสังคมที่เข้มแข็งต่อไป 
 

  



 
 

 

 ล าดับที่  2 
มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.3 การปลูกจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ส่งผลให้เกิดภาวะตกต่ าในด้านคุณธรรม
จริยธรรมของมนุษย์ หากประเทศใดมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในประเทศน้อย  ประเทศนั้นค่อนข้าง
พัฒนาได้ยาก สังคมเสื่อมถอยไร้ศีลธรรมและกฎเกณฑ์ควบคุมเพราะไม่มีความหมายในเมื่อประชาชนไม่ให้
ความส าคัญต่อการเคารพและปฏิบัติตาม การแก้ไขปัญหาต้องใช้เวลายาวนานเพ่ือให้เกิดความอย่างยั่งยืน              
คนในสังคมต้องมีจิตส านึกถึงคุณงามความดี และต่อต้านไม่ยอมรับการกระท าอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวมถึงการโกงทุกมิติ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างจิตส านึกที่ถูกต้องนี้จะเป็นปัจจัยส าคัญ
เพ่ือท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ การปลูกจิตส านึกจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริ ต
คอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมปลูกฝังจิตส านึกในการรักความ
ถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริยธรรมให้แก่เด็กภายในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย โดยอาศัยอ านาจ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 ก าหนดให้เทศบาลมี
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือให้ความรู้แก่ เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
    2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้น้องน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการ
ด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
    3. เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน 

4. เพ่ือปลูกจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน 
5. เพื่อสร้างจิตส านึกการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบให้แก่เด็กและเยาวชน 

 
4. เป้าหมาย  

เด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลเขาน้อย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย 
 



 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. เขียน/เสนอกิจกรรมพร้อมรายละเอียดต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ืออนุมัติจัดท าโครงการ 
2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่ ประสานวิทยากร  
3. จัดเตรียมกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมให้เด็กมีส่วนร่วมกล้าแสดงออก 
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินงานโครงการและติดตามประเมินผลกิจกรรม 
5. ด าเนินงานโครงการ 
6. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

8. งบประมาณด าเนินงาน 

ใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
การศึกษา ในหมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตั้งไว้ 80,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา เทศบาลต าบลเขาน้อย 
10.ผลลัพธ์ 
    1. เพ่ือให้ความรู้แก่ เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
    2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้น้องน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการ
ด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
    3. เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน 

4. เพ่ือปลูกจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน 
5. เพื่อสร้างจิตส านึกการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบให้แก่เด็กและเยาวชน 

11. การประเมินผลกิจกรรม 
ประเมินผลกิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรม 
12. ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 
คะแนน  :  5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดความส าเร็จโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมจากร้อยละ (Percentage) ของเด็กผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมิจิตส านึก ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน จ านวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผ่านการทดสอบด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น   
2 คะแนน จ านวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านการทดสอบด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น   
3 คะแนน จ านวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผ่านการทดสอบด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น   
4 คะแนน จ านวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น   
5 คะแนน จ านวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผ่านการทดสอบด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น   
 

ค าอธิบาย  
ระดับความส าเร็จโครงการอบรมคุณธรรมเด็กและ เยาวชนส่งเสริมความคิดชีวิตไม่โกง หมายถึง                            

ความส าเร็จที่เกิดจากการที่เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ยอมรับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ วัดผลส าเร็จจากแบบประเมินผลพฤติกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามหัวข้อ
ที่ก าหนด 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
-  เอกสารโครงการ 
-  เอกสารส าเนาค าสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการ 
-  หนังสือประสานงานต่างๆ 
-  ลายมือชื่อเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
-  ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ล าดับที่  3 

มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.3 การปลูกจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง”โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย 
2. หลักการและเหตุผล  
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดจึงได้เกิดหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
ขึ้น โดยมีที่ปรึกษาอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาร่วมให้ข้อคิดเห็น โดยมีหลักการส าคัญในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้เด็กนักเรียน มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเปี่ยมไปด้วย
ค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา เช่น ความชื่อสัตย์สุจริต การมรจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบทาง
สังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการด ารงชีวิต ซึ่งจะเป็น
พ้ืนฐานที่ขาดเสียมิได้ ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
สังคม และประเทศชาติ  

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
ในโครงสร้างส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม ๔๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โรงเรียน เทศบาลบ้านเขาน้อย      
จึงได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติด้วยพื้นฐานของ
ความถูกต้องและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จักจ าแนกชั่วดี 
แยกแยะความผิดและความถูกต้องเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3.3 เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต
สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท าอย่างรับผิดชอบ และการอยู่อย่างพอเพียง 
 ๓.๔ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของผู้เรี ยน ให้คิดเป็น
และปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 



 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย 

6. วิธีด าเนินการ 

1. เขียน/เสนอกิจกรรมพร้อมรายละเอียดต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ืออนุมัติจัดท าโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม/ประเมินพฤติกรรมเด็ก/ติดตามประเมินผลกิจกรรม 
3. จัดท าคู่มือหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อยโดยใช้แนวทางการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา (จัดท าโดยส านักงาน ปปช. สอศ. และ สช.) รวมถึงการน าสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตร ปวช.2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงาน ปปช. สอศ. และ สช.) มาเป็นแนวทางการจัดท าหลักสูตร 

4. จัดเตรียมชุดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
5. ออกแบบตารางการเรียนการสอนในแต่ละระดับ 
6. ครูผู้รับผิดชอบเข้าจัดกิจกรรมตาม ชุดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
๗. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ครูผู้สอนอนุบาล และครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 

ประเมินพฤติกรรม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80  
 สังเกตเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติกิจกรรม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80 
 ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80 
 ผลลัพธ์ 
 เด็กท่ีศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ความชื่อสัตย์สุจริต การมรจิตสาธารณะ 
และมีความรับผิดชอบทางสังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงใน
การด ารงชีวิต 
  



 
 

ล าดับที่  4 

มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.3 การปลูกจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง”โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ 
2. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจัดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลา    
ช้านาน  และมีการลุกลามจนกลายเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรง  ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมตลอดจนการขาดจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นรากฐานการต่อต้านการทุจริต  ทั้งที่ใน
ความเป็นจริงแล้วคนในสังคมได้รับการปลูกฝังเรื่องของความซื่อสัตย์นี้กันมาตั้งแต่เด็ก  โดยได้รับการปลูกฝัง
จากผู้ปกครอง  คุณครู  หรือกิจกรรมของโรงเรียน  ตลอดจนการน าเพลง “หน้าที่ของเด็ก”ที่มีข้อปฏิบัติ
ส าหรับเด็กดีอยู่ 10 อย่าง  ซึ่งผู้ใหญ่มักจะเปิดให้ฟังเพ่ือกระตุ้นจิตส านึกและปลูกฝังหน้าที่ มาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อ
เติบโตข้อปฏิบัติทั้ง 10 อย่าง นั้น ก็ได้เลือนหายไปตามกาลเวลาและถูกน ามาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
น้อยลง  ดังนั้นเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เรื่องดังกล่าวกลับเข้ามาในชีวิตของกลุ่มเด็กและเยาวชนอีกครั้ง  จึงเป็น
ที่มาของการจัดหลักสูตร  “โตไปไม่โกง” ขึ้น  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะมุ่งเน้น การปลูกฝังจิตส านึกค่านิยม 5 
ประการ  ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเป็นธรรมทางสังคม  การมีจิตสาธารณะ  กระท าอย่างรับผิดชอบ  
และเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งค่านิยมดังกล่าวจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเด็กและเยาวชนไทยปลอดภัยจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน  ไม่โกง  ไม่ยอมรับและรังเกียจพฤติกรรมทุจริต ตลอดจนการโกงทุกรูปแบบ  ให้แก่เยาวชนที่
จะเติบโตเป็นก าลังของชาติในอนาคตสืบต่อไป 

โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง  เป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓) และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖)          
ได้ด าเนินการบรรจุชั่วโมงเรียน /กิจกรรม /หลักสูตร “โตไปไม่โกง” จ านวน ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม ๔๐ 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเริ่มตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูกฝังตลอดจนสร้างจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตส านึกสาธารณะให้กับเด็ก
และเยาวชน เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวงที่จะเกิดข้ึนในสังคม 
 3.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกค่านิยม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรม
ทางสังคม การมีจิตสาธารณะ  กระท าอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
 3.3 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดให้นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง ตลอดจนการคิดเป็นคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เพ่ือปฏิเสธการทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.4 เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท า/เขียน/เสนอกิจกรรมพร้อมรายละเอียดต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติจัดท าโครงการ 
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม/ประเมินพฤติกรรมนักเรียน/ติดตาม
การวัดและประเมินผลกิจกรรม 
 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือชี้แจ้งนโยบายการด าเนินงานกิจกรรมและวางแผนการ
ด าเนินงาน 
 4. จัดท าคู่มือหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของโรงเรียนค่ายธนะรัชต์โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
(จัดท าโดยส านักงาน ปปช. สอศ. และ สช.)  รวมถึงการน าสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตร ปวช.2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงาน ปปช. สอศ. และ สช.) มาเป็นแนวทางการจัดท าหลักสูตร 
 5. จัดเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนการสอน “โตไปไม่โกง” 
 6. ออกแบบตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น 
 7. ครูทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
 8. ติดตามประเมินผลและสรุป/รายานผลการด าเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ  2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ครูระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

- ประเมินพฤติกรรม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80  
- สังเกตเวลาการเข้าร่วมกจิกรรมและการปฏิบัติกิจกรรม  เกณฑผ์่านร้อยละ  80 
- ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  เกณฑ์ผา่นร้อยละ  80 

ผลลัพธ ์
นักเรียนระดับช้ันช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 น าค่านิยม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต  

ความเป็นธรรมทางสังคม  การมีจิตสาธารณะ  กระท าอย่างรับผิดชอบ  และเป็นอยู่อย่างพอเพียงในการด ารงชีวิตในประจ าวัน
ตลอดจนในอนาคต 
 



 
 

ล าดับที่  5 

มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.3 การปลูกจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขาน้อย 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญควรได้รับการพัฒนา
เพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักใน
คุณค่าของความเป็นไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยลดช่องโหว่ในการเกิดปัญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ก าหนดให้เทศบาล
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ        
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งเกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลเขาน้อย เห็นว่า
การจัดตั้งสภาเด็กจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนา เด็ก และเยาวชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการแสดงความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเอง ท าให้เกิด
การพัฒนาในหลายๆด้าน เช่น การศึกษา กีฬา และด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักถึง
การมีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต เป็นต้น 
 สภาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นจะเป็นองค์กรกลางและเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน 
เพ่ือท าหน้าที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาความต้องการ รวมถึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของ
เด็ก และเยาวชน ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สภาเด็กและเยาวชนจะช่วยสร้างความสมัคร
สมานสามัคคี รวมถึงทักษะการเป็นผู้น าของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขาน้อย  
3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสภาเด็ก และเยาวชน 

๒. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกด้านการศึกษา กีฬา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
๓. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านผู้น าเด็กและเยาวชน 
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็ก และเยาวชนเกิดความซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ 

และต่อต้านการทุจริต 
4. เป้าหมาย  
 เด็ก และเยาวชนในเขตต าบลเขาน้อย จ านวน 50 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๔.๒ ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน   
 ๔.๓ ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ      
 ๔.๔ ด าเนินการตามโครงการ 
 ๔.๕ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  



 
 

   
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
7. สถานที่ด าเนินการ 
 ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อยหรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสม 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลเขาน้อย 
9. งบประมาณ 
 งบประมาณตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้และ
วัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขาน้อย  จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
โครงการ ดังนี้  

รายละเอียดประมากการโครงการ 
 1. ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 เมตร x 3 เมตร 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท 
 2. ค่าอาหารกลางวัน พร้อมน้ าดื่ม จ านวน 45 ชุด ชุดละ 50 บาท เป็นเงิน 2,250 บาท 
 3. ค่าอาหารว่าง จ านวน 90 ชุด (เช้า/บ่าย)  ชุดละ 25 บาท เป็นเงิน 2,250 บาท 
 4. ค่าวัสดุอ่ืน ๆ เป็นเงิน 2,050 บาท 
 รวมเป็นเงิน 7,000 บาท 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1 มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 9.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

9.3 จ านวนผู้เข้าโครงการผ่านการทดสอบความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ ทักษะความเป็นผู้น าการสร้าง
จิตส านึกความซื่อสัตย์ สุจริต การมีจิตสาธารณะมีคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 ๑. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
          ๒. เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม 
          ๓. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านผู้น า    

๔. สภาเด็กและเยาวชนต าบลเขาน้อยสร้างเครือข่ายการท างานของตนเองได้ 
          ๕. เด็กและเยาวชนต าบลเขาน้อยรู้จักการสร้างจิตส านึกของความซื่อสัตย์ สุจริต การมีจิตสาธารณะ มี

คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 



๖๔ 
 

 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
1. กิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรบริหำรเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรเทศบำลต ำบลเขำน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

 ล าดับที่  1 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

๑.ชื่อกิจกรรม กิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรบริหำรงำนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรเทศบำลต ำบลเขำ
น้อย 
๒.หลักการและเหตุผล 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม ๒๕๕9 เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖4) และให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำง
และมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ สู่กำรปฏิบัติ  โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี  ตำมที่
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเสนอ โดยให้หน่วยงำนภำครัฐค ำนึงถึงควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ ด้วย  ซึ่งกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเน้นในเรื่องกำรปลูกจิตส ำนึกใน
กำรต่อต้ำนไม่ทนต่อกำรทุจริต  และกำรยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
ท้องถิ่น กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำวข้ำงต้น  จะต้องเกิดกำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมีโครงกำร/
กิจกรรม/มำตรกำร  งบประมำณ  ก ำลังพลสนับสนุนกำรปฏิบัติ โดยเฉพำะกำรยกระดับเจตจ ำนงของผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเน้นกำรแสดงเจตจ ำนงว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  ทั้งต่อ
องค์กร  จ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน  และสำธำรณชน  โดยกำรก ำหนดนโยบำย มำตรกำรแผนงำนหรือโครงกำร 
กิจกรรม ที่จะมีผลต่อกำรพัฒนำองค์กรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส  มีกำรก ำหนดงบประมำณส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนที่มีควำมชัดเจน  

ในกำรนี้เอง  เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส ประชำชนรับทรำบกำรบริหำรงำนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
ของผู้บริหำรเทศบำลต ำบลเขำน้อย จึงได้จัดท ำกิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรบริหำรงำนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต
ของผู้บริหำรเทศบำลต ำบลเขำน้อยขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรแสดงเจตจ ำนงว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ต่อเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
ต่อสำธำณชน   
 ๒.  เพ่ือประชำสัมพันธ์นโยบำย โครงกำร  กิจกรรม มำตรกำร ตลอดจนงบประมำณที่ด ำเนินกำร
ส ำหรับพัฒนำบุคคลำกรในองค์กรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส  รวมถึงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตต่ำงๆ ให้ประชำชนทรำบ 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนทรำบถึงกำรยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรเทศบำล
ต ำบลเขำน้อย 

ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลเขำน้อย  สมำชิกสภำเทศบำล  และพนักงำนเทศบำลต ำบลเขำน้อย 
 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบำลต ำบลเขำน้อย 
 



๖๖ 
 

 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท ำโครงกำรเสนอผู้บริหำรเพ่ือขออนุมัติงบประมำณ 
 2. ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี ซึ่งมีโครงกำร กิจกรรม มำตรกำร ที่สื่อถึงกำร
แสดงเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้ประชำชนทรำบ 
 3. ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนให้ประชำชนทรำบ 
 4. ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม มำตรกำรต่ำงๆ ให้ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมนโยบำยของผู้บริหำรเทศบำลด้วยควำมตั้งใจ 

5. ด ำเนินกำรให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล และพนักงำนเทศบำลต ำบลเขำน้อย  ร่วมกับประกำศ
เจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 7. ติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 8. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่อผู้บริหำร 
 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4 
 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนนิติกำร ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลเขำน้อย 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด 
 1. ประชำชนกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 70 ทรำบถึงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของผู้บริหำร เทศบำลต ำบล   
เขำน้อยในกำรต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

 2. มีกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม มำตรกำร ซึ่งเป็นนโยบำยของผู้บริหำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตสี่ปีอย่ำงน้อยร้อยละ 70 ของโครงกำรทั้งหมดต่อปี 
๑๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำลต ำบลเขำน้อย  มีควำมรู้สึกร่วมกันในกำรป้องกัน  
กำรทุจริตและไม่ทนต่อพฤติกรรมเชิงทุจริต  กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเขำน้อย เป็นไปด้วยควำม
โปร่งใสตรวจสอบได้ 



 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2. มาตรการใช้ความเป็นธรรมและเป็นกลางในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 
3. กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบ กฏหมาย 
4. มาตรการส่งเสริมความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. กิจกรรมความโปร่งใสในการด าเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) 
6. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
7. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการรับช าระภาษีของ เทศบาลต าบลเขาน้อย 
8 .กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
9 .กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะกับประชาชน  

 

 

 

 

  

  



 
 

ล าดับที่  1 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย 
1. ชื่อมาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2. หลักการและเหตุผล 

การสรรหาและคัดเลือกเป็นกระบวนการหลักส าคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารงานบุคคล     
การที่องค์กรจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานจ าเป็นจะต้องมี
บุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการสรรหาและคัดเลือกจึงมีความส าคัญในการ
บริหารงานบุคคล เพราะถ้าองค์กรมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่นๆก็จะดีตามมา  

เทศบาลต าบลเขาน้อย  จึงได้มีการจัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการ
สรรหาและคัดเลือก  เพ่ือให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ของเทศบาลต าบลเขาน้อย ด าเนินการ
อย่างถูกต้องตามหนังสือสั่งการ  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ โดยก าหนดให้มีรูปแบบในการด าเนินงานที่ชัดเจน    
มีความโปร่งใส  ยุติธรรมในการด าเนินการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในกระบวนการด้านการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 

3.2 เพ่ือให้การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือก พนักงานจ้าง และบุคคล
โดยทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   

6.2 มีการจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์การ
ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการและภารกิจงาน 

6.3 มีการประกาศเผยแพร่ และมีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆเช่น มีการประชาสัมพันธ์
โดยการส่งจดหมายไปยังหน่วยอื่นต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวของหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบ และมีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

6.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและการคัดเลือกเพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกระบวนการสรรหา  คัดเลือกและแนวทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน ในการด าเนินการการสรรหา มีการ
จัดท าประกาศโดยเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรอย่างชัดเจน 



 
 

6.5 มีการประกาศผลการสรรหา  โดยจัดท าเป็นประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์
ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

6.6 การด าเนินการตามขั้นตอนในการสรรหาจะต้องส่งเอกสารผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด)ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความ
เห็นชอบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561– พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ ายบริห ารงานบุ คคล    ส านั กงานปลัด   เทศบาลต าบลเขาน้ อย   อ า เภอปราณ บุ รี              
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
10. ผลลัพธ์ 

การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลต าบลเขาน้อยเกิดความโปร่งใสปราศจาก
การทุจริต และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล   
11. ตัวช้ีวัด 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

  
  



 
 

  
  

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 มีการประกาศเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆเช่น มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยอ่ืนต่างๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายประจ าหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและการคัดเลือกเพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน  

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเอกสารผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
(ก.ทจ.จังหวัด) ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) เห็นชอบ เทศบาล
ต าบลเขาน้อย ถึงจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ และต้องไม่ออกค าสั่งก่อนวันที่ ก.ทจ.รับมติ ก.ทจ.
จังหวัด 

 
  



 
 

ล าดับที่  2 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย 
1. ชื่อมาตรการ  มาตรการความเป็นธรรมและเป็นกลางในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร 
จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้ก าหนดมาตรการความเป็นธรรมและเป็นกลางในการบริหารงาน
บุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ         
แต่งตั้ง การโอน  ย้าย  การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัดเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลเขาน้อย เป็นไปอย่างโปร่งใส      
และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพิจารณา และการตัดสินใจได้อย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6. วิธีการด าเนินการ 
การบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 
- ในการบรรจุแต่งตั้ง ของเทศบาลต าบลเขาน้อย ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน 

รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ เทศบาลต าบลเขาน้อย 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลต าบลเขาน้อย 

11.1 ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ  
เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้งโดยคณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลเขาน้อยจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลต าบลเขาน้อยรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) 

 
 



 
 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  เทศบาลต าบลเขาน้อยได้ด าเนินการตามกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการท าบันทึกข้อความแจ้งผู้คุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/  

เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของ เทศบาลต าบลเขาน้อย 

- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
11.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใสโดยคณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้ง ผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  เทศบาลต าบลเขาน้อยจะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลเขาน้อยรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ก.ทจ.จังหวัด) 

 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- เทศบาลต าบลเขาน้อยได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์

ให้บุคลากรทราบ 
- มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเป็นไปอย่างยุติธรรม 
- มีการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบเช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความสามารถและความอุตสาหะ
การรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกเทศมนตรีต าบลเขาน้อยออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561– พ.ศ.2564 
 



 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ ายบริห ารงานบุ คคล    ส านั กงานปลัด   เทศบาลต าบลเขาน้ อย   อ า เภอปราณ บุ รี             

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
10. ผลลัพธ์ 

เทศบาลต าบลเขาน้อยมีการใช้ความเป็นธรรมและเป็นกลางในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเป็น
ธรรม และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจดังกล่าวได้ ท าให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพปราศจากการเอื้อประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
11. ตัวชี้วัด 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ดังนี ้

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 

การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 1 การบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ก.ทจ.จังหวัด) และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนท่ี 2 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอื่น และ ก.ทจ.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ต าบลทราบและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

ขั้นตอนท่ี 3 มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย 
ขั้นตอนท่ี 4 แต่งตั้งคณะกรรมจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการ

ด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
ขั้นตอนท่ี 5 การบรรจุแต่งตั้ง  การโอน ย้าย ต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานส่วนเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) และการออกค าสั่งแต่งตั้ง ต้องไม่ออกค าสั่งก่อน
วันท่ีเทศบาลต าบลเขาน้อยรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ท าบันทึกข้อความแจ้งผู้คุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่งรับทราบ 
ขั้นตอนที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนภายในต าบลทราบและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
ขั้นตอนที่ 5 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่งต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) และการออกค าสั่งแต่งตั้ง
ต้องไม่ออกค าสั่งก่อนวันที่ เทศบาลต าบลเขาน้อยรับมติคณะกรรมการพนักงานพนักงาน
เทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) 

 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้

บุคลากรทราบ 
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ 
ขั้นตอนที่ 5 นายกเทศมนตรีต าบลเขาน้อยออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ล าดับที่  3 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมก ากับควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบ กฏหมาย 
2. หลักการและเหตุผล 

การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารการเงินของคลัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการ ขึ้นตอนที่ถูกต้อง      
มีคามสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนดไว้  

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือมีการรับและจ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระบุวัตถุประสงค์ มีที่มาที่ไปของการรับและจ่ายอย่างชัดเจน 
3. เพื่อให้การเบิกจ่ายมีความสมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 
4. ป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเอ้ือประโยชน์ที่ส่อในทางทุจริต 

4. เป้าหมาย  
ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง   กองการศึกษา สวัสดิการสังคม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในเทศบาลต าบลเขาน้อย 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนท าฎีกาเบิกจ่าย 
2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดท าฎีกาของแต่ละกอง ต้องส่งเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายกลับไป

ที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้งก่อนส่งฎีกาไปฝ่ายการเงิน  
3. ฝ่ายการเงินรับฎีกา ลงเลขท่ีคลังรับ และตรวจสอบงบประมาณการเบิกจ่าย 
4. ฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายฎีกา ว่าครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ 

กฎหมายหรือไม่ และจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค เพ่ือจ่ายให้กับเจ้าหนี้ต่อไป 
5. มีการตรวจสอบการด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการโดย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอีกครั้ง 
  



 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินงาน 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลต าบลเขาน้อย 
10.ตัวช้ีวัด 

กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ เทศบาลต าบลเขาน้อย ทุกรายการมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ร้อยละ 100 
11. ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าโครงการมีการตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่ายได้ถูกต้องครบถ้วน และท าให้
การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  
ไม่เกดิการทุจรติ 

  



 
 

ล าดับท่ี  4 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
1. ชื่อมาตรการ มาตรการส่งเสริมความซ่ือสัตย์และโปร่งใสในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลเขาน้อย มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการพัฒนา และมีวิสัยทัศน์ด้านการปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใส ซื่อตรง คือ “ยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งมั่นคิดพัฒนาชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม”   
ซึ่งในด้านการปฏิบัติงานจะยึดตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับงานงบประมาณของท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  9)  พ.ศ.2547 

ตามระเบียบฯ  ดังกล่าว  ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการจัดเตรียมงานตามขั้นตอนเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ซึ่งในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยนั้น  ให้ความส าคัญกับการบริหาร
งบประมาณของตนเองให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชื่อตรงโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  ประกอบกับปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานระดับท้องถิ่นยังคงมีการทุจริต
กันอยู่ทั้งในองค์กรและบุคลากรทีป่ฏิบัติงานด้านพัสดุ  เนื่องจากขาดซื่อสัตย์และโปร่งใสต่อหน้าที่ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ  จึงได้มีมาตรการ ส่งเสริมความซื่อตรง
และโปร่งใสในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

4.  เป้าหมาย 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลเขาน้อย ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6.  วิธีด าเนินการ 
6.1  จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ  ในการด าเนินการและร่วมกันก าหนด

แนวทางมาตรการการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.2 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ 
6.3  ด าเนินการตามมาตรการ แนวทางท่ีก าหนดไว้และที่ร่วมกันพิจารณาเพ่ิมเติม 

1)  ตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้  ความช านาญ พร้อมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับราคากลางทางเว็บไซต์เทศบาลต าบลเขาน้อย 

2)  แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง   
3) จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) ภาพถ่ายกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน  และทุกฎีกามีการถ่ายภาพพัสดุที่จัดซื้อจัด

จ้างแนบติดฎีกาทุกครั้ง  เพื่อความโปร่งใสและความสะดวกในการตรวจสอบ 



 
 

5) เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 - 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุ  เทศบาลต าบลเขาน้อย ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
10.  ผลลัพธ์ 

เป็นมาตรการที่ป้องกันให้เกิดความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการเสนอราคา ในลักษณะที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ  สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งได้ 
 
  



 
 

ล าดับที่  5 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมความโปร่งใสในการด าเนินการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบทาง       
                   อิเล็กทรอนิกส์(e - GP) 
2. หลักการและเหตุผล 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่วนราชการถือปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯดังกล่าวซึ่งในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ  e- GP ถือเป็น
ส่วนหนึ่งในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่วนราชการจะต้องปฏิบัติงานคู่ขนานกันไปทั้ง 2 ส่วนกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง e-Lass  จนจบกระบวนงานซื้อจ้าง กล่าวคือเมื่อส่วนราชการได้จัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุในแต่ละขั้นตอนซึ่งผ่านการอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้อง
บันทึกข้อมูลเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางเรียกว่าระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(ระบบ e - GP และระบบ e-Lass  ) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครบถ้วนทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสลดปัญหาการทุจริตของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
ภาครัฐที่มีความถูกต้องได้รวดเร็วครบถ้วนและทั่วถึง  
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และส่วนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อ   
จัดจ้างภาครัฐได้ในลักษณะ Online 
 3.4  เพ่ือเร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของ
รัฐบาล 
4. เป้าหมาย 

หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป   
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย  ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 เจ้าหน้าที่ของแต่ละกองงาน และหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเขาน้อย ต้องลงทะเบียนเข้า
ใช้งาน จะได้รหัสของหน่วยงานมาเพ่ือท าการเข้าระบบ 



 
 

6.2 น าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในแต่ละขั้นตอนซึ่งผ่านการอนุมัติของหัวหน้า
หนว่ยงานรัฐเรียบร้อยมาบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์( e - GP) และบันทึก
ข้อมูลด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Lass)   

6.3 ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในการเข้าติดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง      
ของเทศบาลต าบลเขาน้อย ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e - GP)  ผ่านเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th เว็บไซต์หน่วยงานและจากปิดประกาศหน้าส านักงาน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลต าบลเขาน้อย  
10. ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย ทางระบบการจัดซื้อ     
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e - GP) ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th         
ท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  

http://www.gprocurement.go.th/


 
 

ล าดับที่  6 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยส่วนราชการต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม      
พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานราชการ 

ซึ่งการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผยการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน/กระบวนการวิธีซื้อและวิธีจ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่ออ่ืนๆ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560       
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ที่ได้ก าหนดวิธี
ซื้อและวิธีจ้างกระท าได้ 3 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะราย เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด       
และเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบหรือสามารถเข้าตรวจดูได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
3.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการมีความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบหรือสามารถเข้าตรวจดูได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไป  และผู้ที่สนใจ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วิธีด าเนินการ 

• ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนรับทราบ
ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  ติดประกาศที่บอร์ดเทศบาล  ส่งให้สถานีวิทยุ  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  อ าเภอ  

• ด าเนินการจัดท าประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะราย 
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  

• น าข้อมูลประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาที่นายกเทศมนตรีต าบลเขาน้อยลงนามแล้ว           
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

• จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เป็นรายเดือน ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ เทศบาลต าบลเขาน้อย      
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564 



 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลต าบลเขาน้อย 
10. ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย ท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
 
 

 

 

  



 
 

ล าดับที่  7 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการรับช าระภาษี ของ เทศบาลต าบลเขาน้อย 
2. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะมีทั้งรายได้จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ รายได้ที่รัฐแบ่งให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ซึ่งท าให้เทศบาลต าบล
เขาน้อยสามารถน าเงินรายได้ไปด าเนินงานจัดสรรทั้งการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาต าบล ด้วยเหตุนี้เอง
ในการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความรอบคอบและ
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับจากการด าเนินงานต่างๆ เพราะรายได้ของเทศบาลต าบลเขาน้อย
มาจากภาษีของประชาชน  ดังนั้นเองกองคลังจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้เงินรายได้  ด้านภาษีที่ต้องจัดเก็บเอง
เกิดความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ ด้านภาษีต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลเขาน้อยซึ่งจะท าให้เกิดความไว้วางใจและรู้สึกถึงความจริงใจของเทศบาลต าบลเขาน้อย ในการให้บริการ
สาธารณะรับช าระภาษี เช่นภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ จึงได้จัดท า กิจกรรมสร้าง
ความโปร่งใสในการให้บริการรับช าระภาษี ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
3.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริการรับช าระภาษีของเทศบาลต าบลเขาน้อยเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
5. วิธีด าเนินการ 

• ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการรับช าระภาษีภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และภาษีบ ารุงท้องที่ ให้ประชาชนทราบ  

• เมื่อมีการรับช าระภาษีมีการออกใบเสร็จการรับเงินให้ประชาชนทุกครั้ง 
• เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัย และให้บริการแนะน าเกี่ย วกับการช าระภาษีที่

เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลเขาน้อย เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ท้องถิ่น 
• สรุปผลการจัดเก็บรายได้จากภาษีภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่

ประกาศให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซด์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสายหอ
กระจายข่าว เมื้อสิ้นสุดรอบการรับช าระภาษี 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564 
7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
8.  ผู้รับผิดชอบ 

งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลต าบลเขาน้อย 
 



 
 

9 .ตัวช้ีวัด มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10. ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการรายได้จากการรับช าระภาษีของเทศบาลต าบลเขาน้อย ท าให้เกิด
ความโปร่งใส  การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

  



 
 

ล าดับที่  8 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
2. หลักการและเหตุผล 

รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อย  เป็นการถ่ายทอดข้อมูลผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ขององค์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเขาน้อยว่าได้มีการด าเนินงานอะไร
ไปบ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ซึ่งมีแผนพัฒนาต าบล เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและมีเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นแผนงานทางการเงินส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ การด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อยในที่นี้เป็นการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อยซึ่งได้แถลงนโยบายการบริหารราชการต่อสภาทศบาลต าบลเขาน้อย      
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยการก าหนดนโยบายเกิดขึ้จจากการใช้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง
ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองภายในต าบลในขณะนั้นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนด
นโยบาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อม   
ที่น่าอยู่อาศัย น าสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อย   

การด าเนินงานจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส  และมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับทราบผลการ
ด าเนินงาน เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้จัดกิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อย    
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลเขาน้อยขึ้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ วรรคที่ 3 ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานและ
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (2) นโยบาย และ (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่
ก าลังด าเนินการ 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อย   
นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อยประชาชนได้รับทราบและสามารถเข้าตรวจสอบการด าเนินงานได้ 
4. เป้าหมาย  

ประชาชนโดยทั่วไปสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ภายในต าบลเขาน้อย  



 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 

1. เขียน/เสนอกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติการด าเนินงาน 
2. จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อยเสนอผู้บริหาร 
3. ผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อยรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ต่อปี  
4. ผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อยรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา

เทศบาลให้สภาเทศบาลทราบ 
5. จัดท าประกาศการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม

สาย/หอกระจายข่าว/วิทยุชุมชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
8. งบประมาณด าเนินงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวจรัสวรรณ ลูกรักษ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
10.ผลลัพธ์ 

การด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อยเกิดความโปร่งใส  สมารถตรวจสอบได้ประชาชน
รับทราบข้อมูลข่าสารผลการด าเนินงานของเทศบาลสามารถทักท้วงการด าเนินงานได้หากมีการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
11. ตัวชี้วัด  ระดับความส าเร็จของกิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใสของ
เทศบาลต าบลเขาน้อย 

หน่วยวัด :  ระดับ 
คะแนน  :  5 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลเขาน้อย โดยพิจารณาความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ ดังนี้ 
  



 
 

 
ระดับคะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 คะแนน *     

2 คะแนน * *    

3 คะแนน * * *   

4 คะแนน * * * *  

5 คะแนน * * * * * 
 

ขั้นตอนมีดังนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อยเสนอผู้บริหาร 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อยรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อยรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลให้สภาเทศบาลทราบ 

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าประกาศการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 5 ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย/     
หอกระจายข่าว/วิทยุชุมชน/เว็บไซต์ 

 

  



 
 

 
ค าอธิบาย  
ระดับความส าเร็จกิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อยหมายถึง 

ความส าเร็จที่เกิดจากการด าเนินงานเพ่ือให้กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อย       
มีผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยมีการด าเนินงานตามขั้นตอนความส าเร็จซึ่งประกอบด้วย     
จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อยเสนอผู้บริหาร เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีรวมถึงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลให้สภาเทศบาลทราบจัดท าประกาศการรายงานผลการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/วิทยุชุมชน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
-  เอกสารกิจกรรม 
-  เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
-  เอกสารที่แสดงถึงการประชาสัมพันธ์ 
-  ประกาศผลการด าเนินงาน 
-  รายงานการประชุม 

  



 
 

ล าดับที่  9 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1.ชื่อโครงการ กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะกับประชาชน  
2.หลักการและเหตุผล 

การบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการหรือกิจกรรมที่รัฐจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของส่วนรวม โดยเป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของ
ฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนอันเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการ
พัฒนาประเทศชาติ ในภาพรวม โดยมีหลักการที่ เป็นประเด็นส าคัญในการจัดบริการสาธารณะคือ             
การจัดบริการสาธารณะต้องด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น มีความเสมอภาค ความต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
ได้มีการก าหนดอ านาจและหน้าที่ ในการจัดบริการสาธารณะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล         
เมืองพัทยา องค์การบริการส่วนต าบล และกรุงเทพมหานคร มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้
เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย และก าหนดให้รัฐบาลเป็นผู้จัดสรรเงินอุดหนุนและเงินจากการจัดสรรภาษีและ
อากร เพ่ือให้การด าเนินการด้านบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยภารกิจที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากรัฐแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านหลัก คือ ด้านการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การสร้างถนน ทางระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ และการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริการสาธารณะสุขมูลฐาน 
การจัดการศึกษาท้องถิ่น และการบริการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และรักษาความสงบ เช่น การป้องกันอุบัติภัยทางถนน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดบริการ
ห้องน้ าสาธารณะในท้องถิ่น และด้านสุดท้ายคือ ด้านการลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม 
เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพ การพัฒนาป่าชุมชน และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม    
และจารีตประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น  

เพ่ือให้การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนของเทศบาลต าบลเขาน้อย เกิดความโปร่งใส           
มีแนวทางการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้จัดท ากิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะกับประชาชน ขึ้น 
3.วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือให้แต่ละงานในเทศบาลต าบลเขาน้อยจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความชัดเจนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

2. เพ่ือให้แต่ละงานในเทศบาลต าบลเขาน้อยได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอน ด้วยความถูกต้อง 
3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียม  และเกิดความพึงพอใจเมื่อเข้ามารับ

บริการ  
 



 
 

3.เป้าหมาย  
ปีละ 3 งาน 

4.วิธีการด าเนินงาน 
1. เขียน/เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติจัดท าโครงการ 
2. เชิญประชุมทุกงานที่เก่ียวข้อง  แจ้งรายละเอียดการด าเนินงานจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน และ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของตน โดยให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่าง
ชัดเจน  โดยเน้นการให้บริการอย่างตรงไปตรงมามีความยุติธรรม  เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ   

3. ให้แต่ละงานด าเนินงานตามแนวทางและคู่มือ  ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ือให้เป็นมาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ เช่นการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ มาประยุกต์มีการจัดล าดับการให้บริการแก่ประชาชน  
ให้บริการตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

4. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยลงรายละเอียดร้อยละของผู้บริการที่มีความ
พึงพอใจให้ชัดเจน 

5. ทุกงานต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับัญชาทราบ 
5.งบประมาณที่ใช้ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
6.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลต าบลเขาน้อย 
7. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน และคู่มือมาตรฐานการให้บริการในภาพรวมขององค์กร 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้รับบริการ

ทั้งหมด 
8. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี 2561-2564 



 
 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1.โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ           

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2 . มาตรการการบริหารกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวการสั่ ง อนุญาต อนุมัติ         

ปฏิบัติราชการแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 

 

 

  

  



 
 

ล าดับที่  1 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๒.  หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน             
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ  2561 โดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็น
ส าคัญ 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๓.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.๓  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
๔.  เป้าหมาย 

๔.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
  - ประชาชนในพื้นท่ี  หมู่ที่  3 5 6 และ 7 ต าบลเขาน้อย  

- ประชาชนนอกพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป 
  - พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเขาน้อย  

๔.๒ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และการ
ปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

 
 
 

๕.  วิธีด าเนินการ 



 
 

 ๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๕.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต   การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๕.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๕.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 ๕.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆให้นายกเทศมนตรีต าบลเขาน้อย
และผู้บริหารทราบ 
๖.  สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย/ ปีงบประมาณ 2561-2564 
๗.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษา / กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขฯ 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑   ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที ่  
 ๘.๒   การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 ๘.๓   การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๘.๔  ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาน้อยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี

ความเชื่อมั่นต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  
  



 
 

ล าดับที่  2 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อกิจกรรม  มาตรการการบริหารการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. หลักการและเหตุผล 

ตาม มาตรา ๕๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้นเทศบาลต าบลเขาน้อย              
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการบริหารการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเกิดความพึงพอใจต่อองค์กร 
3.วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้เกิดการการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วิธีด าเนินการ 

• แต่งตั้งคณะท างานศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
• ส ารวจอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอ านาจในการพิจารณาการสั่ง

อนุญาต  การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับก าหนดให้มี
ผลกระทบโดยตรงกับการให้บริหารของประชาชน 

• พิจารณาภารกิจของหน่วยงานภายในแต่ละหน่วยงานว่า เรื่องใดผู้บังคับบัญชาสมควรมอบอ านาจ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการใด ๆ 
ไปสู่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว และเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

• ให้คณะท างานรายงานผลการพิจารณาเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือวินิจฉัย และให้ความเห็นชอบ 
• ผู้บริหารออกค าสั่งเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยการออกค าสั่งต้องยึดถือตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 

• ประชาสัมพันธ์ค าสั่งให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง  เพ่ือให้ประชาชนรับบริการได้อย่างเหมาะสม 
รวดเร็ว 



 
 

• ให้คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ผู้บริหาร เทศบาลต าบลเขาน้อยทราบ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาน้อย 
10. ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกอย่างรวดเร็ว  ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน  เกิดความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
 



 
 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล  
    - กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฎิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  



 
 

ล าดับที่  1 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล 

   -กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยผู้มี 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
๒. หลักการและเหตุผล 

ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนหากข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยน้อมน าพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและอัญเชิญพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่าง
เต็มก าลังความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานคุณธรรม๔ ประการแก่ข้าราชการและประชาชนในคราว
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ดังนี้ 
 ประการที่ ๑ คือการรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
 ประการที่ ๒ คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
 ประการที่ ๓ คือการอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 
 ประการที่ ๔ คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 คุณธรรม ๔ ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะ
ช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค ์  

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอใจความผาสุกของประชาชนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและส่งผลให้
เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ 



 
 

๑.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไรพฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติพฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่
พึงละเว้น 

๒.  การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัดอาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้เช่นการยกย่องชมเชยการ
มอบโล่การประกาศเกียรติคุณการประกาศชื่อทางสื่อมวลชนเป็นต้นนอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่
ไปกับการยกย่องให้รางวัลคือการไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

๓ . การเป็นแบบอย่าง (model) คือการน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ ให้ เห็นโดยจุดเน้นส าคัญคือตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น าในการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างศรัทธาให้ เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๔. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่ายเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์คือการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆเช่นประกวด
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่นโดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์ กรเป็น
แนวพิจารณาเป็นต้นทั้งนี้อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นเช่นมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสินจะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

๖. การประชาสัมพันธ์คือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรผู้รับบริการประชาชนและสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมขององค์กรเช่นจัดท าโปสเตอร์ติดประกาศท าจดหมายข่าวแผ่นพับวีดิทัศน์เป็นต้น 

๗. การศึกษาดูงานคือการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือ
การให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงานจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

๘. น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆมาใช้กับข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
เทศบาลต าบลเขาน้อยได้ประกาศประมวลจริยธรรมของของข้าราชการเทศบาลต าบลเขาน้อย  เมื่อวันที่ 15 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕5 เทศบาลต าบลเขาน้อยเห็นชอบให้จัดท าโครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
พนักงานเทศบาล ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง         
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีต าบลเขาน้อยได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 



 
 

๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานของเทศบาลต าบลเขาน้อย        
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

๓.๒  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
๓.๔  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
๓.๕  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช

๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙ 
๓.๖ เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
๔.เป้าหมาย   

๔.๑ คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

๔.๒  คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่นปีละ ๒  ครั้ง 

๔.๓  จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  จ านวน  ๒  ฉบับ ( ๖ เดือนต่อ ๑ ฉบับ ) 
๕.วิธีการด าเนินการ 

๕.๑  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๕.๒  ประชุมพนักงานเพ่ือให้ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบโครงการและ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล

เขาน้อยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
๕.๔  ประชุมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น   

๕.๖  ด าเนินการตามโครงการ 
๕.๗  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรี 

๖.ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ 2561-2564 

๗.สถานที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๙.งบประมาณ 
งบประมาณ 10,000  บาท 

๑๐.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด  เทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
  



 
 

๑๐.ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๑๐.๑  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย  มีความภาคภูมิใจในการ
ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 ๑๐.๒ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
๑๑. วิธีการประเมินผล 

จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการด าเนินงานต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลเขาน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที่  2 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์  
2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

1. ชื่อกิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลป์วัฒนธรรมของชาติต่อไป 
 กองสวัสดิการสังคม จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและ เนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชน มีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศต าบลเขาน้อย 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 6.2 ก าหนดหลักเกณฑ์และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 6.4 มอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 



 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม  
10. ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลเขาน้อยต่อไป 
11. ตัวช้ีวัด 
 จ านวนผู้ท าคุณประโยชน์เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ อย่างน้อย 10 คน 
12. การติดตามประเมินผล 
 รายชื่อและภาพถ่ายผู้ท าคุณประโยชน์เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 

 

  



 
 

ล าดับที่  3 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์  
2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียง...เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ      
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่า งมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือ
การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืน
ต้น  พืชสมุนไพร  พืชใช้สอย  ในลักษณะของสวนผสม**ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น  ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ  เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พ้ืนที่เล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์  ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง  ท าให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย  และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด  และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

เทศบาลต าบลเขาน้อย ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริม การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้แบบพอเพียงผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษบ้านคลองอ้อมที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและ
ต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่งโดยเฉพาะ
เกษตรกรในชุมชนบ้านโรงสูบ-คลองอ้อม ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับ
ปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่างตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชู
เกียรตปิระชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  
๓.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเกษตรกรที่ได้น้อมน า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
๔.สถานที่ด าเนินการ 

   ศูนย์การเรียนรู้แบบพอเพียงผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองอ้อม 



 
 

๕.วิธีด าเดินการ 
๕.1 มอบใบประกาศนียบัตร ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.2 ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้แบบพอเพียงผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองอ้อม 
๕.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2561 -2564 
๗.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

นายประพันธ์  จันทร์สิ โร เจ้าพนักงานธุรการ รับผิดชอบแผนงานการเกษตร   ส านักปลัด        
เทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๐.ตัวชี้วัด 
 ๑๐.๑ ตัวชี้วัดที่๑ : ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง        
เพ่ือสนองพระราชด าริ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๐.๒ ตัวชี้วัดที่๒: ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้แบบพอเพียงผู้ปลูก
ผักปลอดสารพิษบ้านคลองอ้อม และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคลทั่วไปที่
สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จ านวน ๑๐๐ คน 
๑๑.ผลลัพธ์ 
 ๑๑.๑  เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง
พระราชด าริ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๑๑.๒  ศูนย์การเรียนรู้แบบพอเพียงผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองอ้อมและศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลเทศบาลต าบลเขาน้อย 

 ๑๑.๓  ศูนย์การเรียนรู้แบบพอเพียงผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองอ้อมและศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน มีเกษตรกรและบุคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาเรียนรู้ 



 
 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
1. กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลต าบลเขาน้อย 
2. กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ

ปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลเขาน้อย 
3. มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน

กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเขาน้อยว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  



 
 

ล าดับที่  1 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลต าบลเขาน้อย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติ ดตาม ตรวจสอบ      
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นมิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้
ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การให้บริการ  มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ ใช้บริการบางคน  เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ส่วนตัว  มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่
บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ตอบแทน ส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืนโดยมีการลงนามในข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลเขาน้อยกับปลัดเทศบาลต าบลเขาน้อย และ หัวหน้าส านักปลัด /
ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลง ทุกปีเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

3. วัตถุประสงค์  

 ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดโดยเน้นมิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ 
เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการ  มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการบางคน  เนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการ
ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบแทน ส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน 
  
  



 
 

๒. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
 ๔. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
 เทศบาลต าบลเขาน้อยได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด     
และรับสิ่ งจู งใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการ ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

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

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๑.๑ ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงาน ทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  

 ๑.๒  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 

  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ  เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙  เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น 

  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดแูลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

 ๑.๓  รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 ๑.๔  วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 



 
 

 ๑.๕  ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล
การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.6 ประเมินพฤติกรรมจากข้อร้องเรียนต่างๆ โดยเน้นที่มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับ
บริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใด 
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการ  มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคน  
เนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็น
พิเศษแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบแทน ส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

6.  การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

  ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี ๓ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 
 

  



 
 

ล าดับที่  2 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลต าบลเขาน้อย   
2.หลักการและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย กล่าวคือ มีกฎหมายจัดตั้ง มีพ้ืนที่
รับผิดชอบ มีประชากรเป็นของตนเอง และมีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการบริหารงาน ปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการบริหารงาน แต่ก็ยังคงต้องมีการ
ควบคุมและก ากับดูแลจากหน่วยงานทั้งในระดับอ าเภอ จังหวัด ส่วนกลางหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เป็นองค์กร
อิสระ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงาน
เหล่านี้จะมีส่วนช่วยท าให้การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

 เทศบาลต าบลเขาน้อย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้มีการจัดกิจกรรมการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเขาน้อยขึ้น  
3.วัตถุประสงค์  
 เพ่ือน าข้อชี้แนะ ข้อทักท้วง ข้อปฏิบัติที่หน่วยงานต่างๆได้แนะน า ไปปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่
ระเบียบหรือกฎหมายได้ก าหนดไว้ เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและป้องกัน ความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงานราชการ 
4.เป้าหมาย 
 ส านักปลัด  กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขฯ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
6.วิธีด าเนินการ  
 6.1 จัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่และเรียบร้อยอยู่เสมอ เพ่ือให้การสืบค้นข้อมูล
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว  
 6.2 ประสานและขอความร่วมมือกับส่วน/งานต่างๆภายในเทศบาลต าบลเขาน้อย ในการขอข้อมูล
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 6.3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานที่มีการตรวจสอบและพบว่ายังมีข้อบกพร่องหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ชี้แจงรายละเอียดตามที่มีการทักท้วง 
 6.4 ท าบันทึกข้อความแจ้งให้กอง/งานต่างๆ น าข้อแนะน าหรือข้อปฏิบัติที่ได้จากการตรวจสอบ 
ไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
 6.5 ท าบันทึกข้อตกลง (mou)ระหว่างหน่วยงานที่ตรวจสอบกับองค์การเทศบาลต าบลเขาน้อย 
เพ่ือเป็นข้อตกลงการให้ความร่วมมือ สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ    
 
 



 
 

7.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561–พ.ศ.2564 
๘.งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลเขาน้อย  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      
 การมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาตรวจสอบการท างานท าให้เทศบาลต าบลเขาน้อยเกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานน้อยลง งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  



 
 

ล าดับที่  3 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
๑.ชื่อมาตรการการ  มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเขาน้อยว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่      
โดยมิชอบ  

2.หลักการและเหตุผล  
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง     
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557          
ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                                      
ในการนี้   เทศบาลต าบลเขาน้ อย  จึ งได้ จั ดท ามาตรการการด า เนิ นการเกี่ ยวกับ เรื่ องร้องเรียน                   
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเขาน้อยว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน แนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3.วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาใน
เทศบาลต าบลเขาน้อย พนักงานงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4.เป้าหมาย  
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล 
พนักงานงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
5.พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลเขาน้อย ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  



 
 

6.วิธีด าเนินการ  

 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและ          
เข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบโดยคณะกรรมการมีการก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการลงโทษหากพบว่าเจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริต  มีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าการทุจริตที่เหมาะสมตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
และมีการก าหนดวิธีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าการทุจริต เสนอต่อผู้บริหารเทศบาล 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน 
7.ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561– 2564 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติกรรมและสัญญา ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาน้อย 
10.ตัวช้ีวัด  
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 -ผลลัพธ์  
 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีบทบาทในการร่วมเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที ่

 



 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน  

1. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
2. มาตรการการประกาศวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

(กองช่าง) 
  



 
 

ล าดับที่ 1 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฎิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้  

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
๒. หลักการและเหตุผล 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนั้น เทศบาลต าบลเขาน้อยได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลเขาน้อย ประกอบกับได้มีการประขาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอีกหลายช่องทาง      
โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
ให้ประชาชนได้มาท าการศึกษา ค้นคว้า เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ 
ระหว่างกันในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการ
บริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน     

เทศบาลต าบลเขาน้อย ได้เห็นความส าคัญจึงได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลเขาน้อยดังกล่าว 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง 
๓.๒ ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย จ านวน 10 ชุมชน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดประชุมพนักงานร่วมกันก าหนดช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียด
ข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่เช่น ข้อมูลการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน     
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  

๖.๒ แบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบ  
๖.๓ ด าเนินการตามกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลด าเนินการบริการให้แก่ประชาชน
ผ่านทางเว็บไซตข์องเทศบาลต าบลเขาน้อย www.khaonoy.go.th 

- ปรับปรุงระบบเสียงไร้สายให้สามารถใช้งานได้ดีทุกจุด 



 
 

- จัดท าคู่มือประชาชน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อราชการกับส่วน/งานต่างๆในเทศบาล
ต าบลเขาน้อย 

- จัดท าแผนผังการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนทุกจุดที่มีการให้บริการ 
- ปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลให้มีข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางป้ายประชาสัมพันธ์j 
- จัดระเบียบตู้ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ      

พ.ศ.  2๕๔๐ ก าหนด และมีป้ายบอกชัดเจน 
- จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มาเขียนค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร 

๖.๔ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเกี่ยวกับผู้มาใช้บริการให้ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไมไ่ด้ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

งานนิติกร  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาน้อย 
๑๐. ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเขาน้อยด้านต่าง ๆ สามารถตรวจสอบ
ได้ ท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นการป้องกันการทุจริต 
 
 
  
  



 
 

ล าดับที่  2 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน  
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฎิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้  
1. ชื่อมาตรการ มาตรการการประกาศวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย    

(กองช่าง) 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง  ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางของงานและการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบหรือขอดูวิธีค านวณได้  
 ตามที่กฎหมายบัญญัติข้างต้น เทศบาลต าบลเขาน้อย เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค านวณราคากลางให้ประชาชนทราบและร่วมตรวจสอบท าให้การ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อยเกิดความโปร่งใสเป็นที่น่าเชื่อถือ รวมเป็นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
อีกทางหนึ่งด้วย   

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540    
เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้จัดท ามาตรการวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลต าบลเขาน้อยขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการค านวณราคากลางให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือการค านวณราคากลางงานก่อสร้างต่างๆ เกิดความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
4. เป้าหมาย  
 ประชาชนทั่วไป ผู้รับจ้าง ผู้ประสงค์ยื่นซองสอบประกวดราคาและหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างได้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลเขาน้อย 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564  
 



 
 

7. งบประมาณ   
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชีวัด (Milstone) : ระดับความส าเร็จของมาตรการการประกาศ วิธีการค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

ระดับคะแนน ระดับข้ันตอนของความส าเร็จ (Milstone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 *     
2 * *    
3 * * *   
4 * * * *  
5 * * * * * 

 ขั้นตอนตัวชี้ความส าเร็จ 
ขั้นตอน รายละเอียดด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่  1 
จัดท ารายละเอียดการคิดราคากลางโครงการก่อสร้างต่างๆ ตรวจสอบแหล่งที่มาของราคา
และความถูกต้องของรายละเอียด 

ขั้นตอนที่  2 
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางโดยให้มีประชาชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย 
ตามความเหมาะสม เพ่ือร่วมตรวจสอบความโปร่งใส 

ขั้นตอนที่  3 
เชิญคณะกรรมการก าหนดราคากลางพิจารณาก าหนดราคากลางค่าก่อสร้างท าการ
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ือเสนอผู้บริหาร 

  ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการน าราคากลางเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดเป็นราคากลางงาน
ก่อสร้าง 

ขั้นตอนที่  5 
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ประชาชนทราบทาง
เว็บไซต์ เสียงตามสายและหอกระจายข่าว 

ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารการค านวณราคากลางได้ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของ 

เทศบาลต าบลเขาน้อยสามารถเข้าตรวจสอบการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใสได้ 
2. การด าเนินงานค านวณราคากลางปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 

 



 
 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
1.กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มี

ผลกระทบต่อประชาชน 
2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

ล าดับที่  1 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มีผลกระทบ 

ต่อประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ และเป็น
ประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจเพ่ือพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตาม
หลักการธรรมมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของ
ทุกๆ ฝ่าย ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงต่างให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส 
สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การ
ตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ 

ตามหลักการดังกล่าว  ในการด าเนินงานโครงการที่ผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัยของ
ประชาชน  เทศบาลต าบลเขาน้อย  มีความจ าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในแสดงฟังความ
คิดเห็น ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการเพราะเมื่อด าเนินงานโครงการไปแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตาแต้มจึงได้จัดท ากิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชน  ขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างการมส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในโครงการที่อาจส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัยของประชาชน 

2. เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
3. เพ่ือเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจด าเนินงาน หรือระงับ ยกเลิกการด าเนินงาน

โครงการทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัยของประชาชน 

 



 
 

4. เป้าหมาย  
 ประชาชนที่มีส่วนได้เสียกับการด าเนินงานโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และ
สุขอนามัยของประชาชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
6. วิธีการด าเนินงาน 

หากเป็น โครงการที่ อาจส่ งผลกระทบต่อความเป็นอยู่   และสุขอนามัยของประชาชน               
ซึ่งมีความส าคัญมาก  ส านักปลัดจะด าเนินการจัดประชาคมเพ่ือให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
ก่อนการด าเนินงานหรืออาจด าเนินการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคมโดยการจัดท าแบบสอบถาม        
เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการต่อไป 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564  
8. งบประมาณ   
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่  และสุขอนามัยของประชาชน 

2.การด าเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ตามข้ันตอนการ
ด าเนินงาน 

3.มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจด าเนินงาน หรือระงับ ยกเลิกการด าเนินงานโครงการที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัยของประชาชน 
 

 

  



 
 

ล าดับที่  2 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1.ชื่อโครงการ โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ เทศบาลต าบลเขาน้อย  ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑–256๔)  
เมื่อวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕59โดยพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ  ไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๑  และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เมื่อวันที่ ๒๗  
กันยายน  25๖๐  

 เนื่องจากผู้บริหารมีนโยบายที่จะเพ่ิมและ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงการ
เร่งด่วนที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ๓ ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของเมืองได้ในอนาคต เช่น ถนน ท่อระบายน้ า 
ระบบสาธารณูปโภคเพ่ืออ านวยความสะดวกกับประชาชน๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ด้านสุขอนามัย ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้น3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ เพ่ิม เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งโครงการที่จะด าเนินการไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการ  เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕6๑ – 256๔) เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ข้อ4  
วรรค  ๑๕ และข้อ 22  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบ 

ดังนั้น งานส านักปลัด งานแผนและงบประมาณ จึงจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
พัฒนาตลอดจนให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาที่ถูกต้องซึ่งจะน าไปสู่การด าเนินการเพ่ือ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อยจากทุกภาคส่วน 

๒. เพ่ือลดความขัดแย้งจากประชาชนโดยการน าข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
๓. เพ่ือช่วยให้การวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อยน าไปสู่การแก้ปัญหาและตอบสนอง
 ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
๔. เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมคิดร่วมท าและร่วมพัฒนาเทศบาลส่งเสริมประชาคมให้เข้มแข็ง 
5. เพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องในการจัดท า 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔) 
 



 
 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดและประกาศให้มีการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนเสียได้ทราบ และเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบภาครัฐ ด าเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

-การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล
ต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร/อ าเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเกณฑ์
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ร้อยละหกสิบ สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
มาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ กรณีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละยี่สิบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ถ้าสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 

-การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับภาพรวมหรือระดับต าบล กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร/อ าเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งแรกไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ร้อยละหกสิบ สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมสัดส่วนประชาคม
ท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ กรณีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละยี่สิบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ถ้าสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละสาม 

-การประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกระดับมีผู้มาประชุมหรือสัดส่วนผู้มาประชุมประชาคมตามเกณฑ์
ร้อยละห้า หรือร้อยละสาม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงาน
การประชุมพร้อมรายงานให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 

 
 เชิงคุณภาพ 
 -ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และให้ความสนใจในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลมากยิ่งขึ้น 

-เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานและประชาชนเพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
    -สามารถน าปัญหาและความต้องการของประชาชนไปสู่การวางแผนอย่างมีข้ันตอนโดยมีความ   

เหมาะสมและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
 -มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔)ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชนและสามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
๑. 
 
๒. 
 
 
 
๓. 
 
 
๔. 
 
 
๕. 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔)         
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
ขออนุมัติโครงการ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จัดท าร่าง
แผนฯพร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาฯประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนฯ แจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ 

  
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
คณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาฯ 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาฯร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
            พฤศจิกายน 2560 –  กันยายน 2561 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย และส านักงานเทศบาลต าบลเขาน้อย 
๗. งบประมาณ 

 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 แผนงานบริหารทั่วไป งานวาง 
วางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 20,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,ค่าอาหาร,  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการฯ) 
๘. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด  งานแผนและงบประมาณ 
 
 



 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา 
๓. ร่วมกันคัดเลือกไตร่ตรองพิจารณาทางเลือกในการพัฒนาท้องถิ่นโดยสามารถจัดล าดับ   
    ความส าคัญของปัญหาหรือความต้องการของประชาชนอย่างเหมาะสม 
๔. ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนรับทราบปัญหาความต้องการร่วมกัน 
๕. สามารถลดความขัดแย้งและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของ 
    ประชาชนอย่างเป็นระบบ 
๖. ท าให้เห็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๐. การติดตามและประเมินผล 
 ติดตามโดยการน าข้อมูลที่ ได้จากการการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑ น าเสนอในเวที 
ประชาคมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ที่เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ และประกาศใช้แผนฯประเมินผลโดยการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติโดยจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพิ่มเติม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ 

1.วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเขาน้อย และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อย ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลเขาน้อย ชั้น 2 โดยจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ ดังนี้ 

- ช่วงเช้า  เวลา 09.30 น. จ านวน 15 ชุด 
- ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. จ านวน 25 ชุด 
2. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
- ประชุมประชาคมหมู่ที่ 5 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาน้ อย (หลังเก่าตั้งอยู่หมู่ที่  5)      

เวลา 17.00 น. จัดซื้อน้ า  30 ขวด 
- ประชุมประชาคมหมู่ท่ี 7 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 เวลา 17.00 น. จัดซื้อน้ า  50 ขวด 
3. วันศุกร์ที่  24 พฤศจิกายน 2560 ประชุมประชาคม หมู่ที่  6 ณ ศาลาอเนกประสงค์       

บ้านโรงสูบ-คลองอ้อม เวลา 17.00 น. จัดซื้อน้ าดื่ม 50 ขวด 
4. วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ประชุมประชาคมต าบล ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล

เขาน้อย ชั้น 2 เวลา 13.30 น. จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 100 ชุด 
5 .ค่าป้ายไวนิวส์ขนาด 1.5ม. x 3.00 ม. จ านวน 1 ป้าย ราคา ๙๐๐ บาท  
6. ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น กระดาษ/ดินสอ/ปากกา ฯลฯเป็นจ านวน ๑๑,125บาท  

      

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000  บาท    หมายเหตุ   รายจ่ายทุกรายการ  สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 



 
 

แผ่นป้ายไวนิวส์ 

                                                 ยาว   3   เมตร 

 

 

  กว้าง1.5 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการประชุม 
 

    -วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    -วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อย 
    -วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  เวลา 17.00 น.   ประชุมประชาคม หมู่ที่ 5 
    -วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  เวลา 17.00 น.   ประชุมประชาคม หมู่ที่ 7 
    -วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น.   ประชุมประชาคม หมู่ที่ 6 
    -วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น.   ประชุมประชาต าบล 
    -วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  เวลา ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติฯ และประกาศใช้แผนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

เพ่ือเพิ่มเติมและเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาน้อย อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธุ์ 



 
 

   =  0.80 

 

11.ผลลัพธ์ 
๑ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อยสามารถเข้ารับบริการสาธารณะได้อย่างสะดวก 
๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการและ

ความคิดเห็นของประชาชนแต่ละชุมชน สามารถน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและ      
จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง 

๓ เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลต าบลเขาน้อยและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการให้บริการ
แก่ประชาชน 

๔ ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้โดยสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

12.การประเมินความส าเร็จของโครงการ 
การประเมินความส าเร็จของโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม

เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสามารถวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นดังนี้  
13.ตัวช้ีวัด: ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

หน่วยวัด : คะแนน 
คะแนน: 5 คะแนน 
ก าหนดเกณฑ์การแปรผลระดับความพึงพอใจดังนี้ 

  
ค่าเฉลี่ย คะแนน การแปรผล 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 1  คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 2  คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 3  คะแนน ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 4  คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 5  คะแนน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 
ค าอธิบาย: ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการวัดระดับความส าเร็จของโครงการ ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพในทาง
ราชการหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์แก่มวลมนุษย์และยังต้อง
พิจารณาเรื่องเวลา รวมถึงคุณค่าทางสังคมด้วย ดังนั้น การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบล     
เขาน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกลงพ้ืนที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน
รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ตามระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงการ
ด าเนินงานก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงเป็นตัวชี้วัดที่จะช่วยให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและความส าเร็จของโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

max-min 

      n 

5-1 

  5 
= 



 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการและ
น ามาประมวลผลจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมภาพถ่าย เอกสาร
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารโครงการ ส าเนาหนังสือราชการ ลายมือชื่อผู้เข้ารับบริการ รายงานการ
ประชุม เป็นต้น 
  



 
 

ล าดับที ่3 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง

การได้รับ ระยะเวลา และผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑.  ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ    
ถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเขาน้อย  และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในกรณีที่ประชาชนประสบ
ปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและเป็นกลไก
ในการตรวจสอบ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลไกในการการตรวจสอบ  ท าให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลเขาน้อย   
มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและโปร่งใส 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย  จึงได้จัดให้มีการพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกลใน
การตรวจสอบดังกล่าว 
๓.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ประชาชนผู้ร้องเรียนได้มีช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนและได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
และได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนผู้มาขอรับบริการของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๖.๑  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมและศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลเขาน้อย แจ้งการ
ให้บริการสาธารณะ เบาะแสการทุจริต การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเรื่องอ่ืนๆ ผ่านช่องทางดังนี้ 

- แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงที่ เทศบาลต าบลเขาน้อย 
- แจ้งทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐-๓254-2123   
- แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงส านักงานเทศบาลต าบลเขาน้อย 17 หมู่ 3 ต าบลเขาน้อย  

อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗712๐ 
- แจ้งทางเว็บไซต์  www.khaonoy.go.th 
- ช่องทางอ่ืน  ๆจากส่วนราชการต่างๆ   เช่น  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ

ปราณบุรี  เพ่ือส่งมาให้ เทศบาลต าบลเขาน้อยตรวจสอบ 
- แจ้งคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาน้อยและพนักงานเทศบาลโดยตรง 
๖.๒  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและพิจารณาเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  อย่างเป็นระบบและ 

มีกระบวนการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว 
 



 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดขอบ 
 งานนิติการ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลเขาน้อย  
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และเทศบาลต าบลเขาน้อย มีผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบรวดเร็ว และเป็นกลาง ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน  
หลีกเลี่ยงปัญหาการรับเงินสินบนในการยุติเรื่องร้องเรียนระหว่างเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องกับผู้ร้องเรียน 
 



 
 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. โครงการจัดท าทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน 
3.  กิจกรรมจัดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใส 
4. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

  



 
 

ล าดับที่  1 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.3.1 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1.ชื่อโครงการ โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ เทศบาลต าบลเขาน้อย  ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑–256๔)  
เมื่อวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕59โดยพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ  ไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๑  และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เมื่อวันที่ ๒๗  
กันยายน  25๖๐  

 เนื่องจากผู้บริหารมีนโยบายที่จะเพ่ิมและ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงการ
เร่งด่วนที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ๓ ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของเมืองได้ในอนาคต เช่น ถนน ท่อระบายน้ า 
ระบบสาธารณูปโภคเพ่ืออ านวยความสะดวกกับประชาชน๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ด้านสุขอนามัย ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้น3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ เพ่ิม เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งโครงการที่จะด าเนินการไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการ  เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕6๑ – 256๔) เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ข้อ4  
วรรค  ๑๕ และข้อ 22  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบ 

ดังนั้น งานส านักปลัด งานแผนและงบประมาณ จึงจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี 
(พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔) ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
พัฒนาตลอดจนให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาที่ถูกต้องซึ่งจะน าไปสู่การด าเนินการเพ่ือ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อยจากทุกภาคส่วน 

๒. เพ่ือลดความขัดแย้งจากประชาชนโดยการน าข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
๓. เพ่ือช่วยให้การวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อยน าไปสู่การแก้ปัญหาและตอบสนอง
 ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
๔. เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมคิดร่วมท าและร่วมพัฒนาเทศบาลส่งเสริมประชาคมให้เข้มแข็ง 
5. เพ่ือระดมความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องในการจัดท า 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔) 
 
 



 
 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นก าหนดและประกาศให้มีการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนเสียได้ทราบ และเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบภาครัฐ ด าเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

-การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล
ต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร/อ าเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเกณฑ์
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ร้อยละหกสิบ สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
มาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ กรณีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละยี่สิบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ถ้าสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 

-การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับภาพรวมหรือระดับต าบล กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร/อ าเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งแรกไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ร้อยละหกสิบ สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมสัดส่วนประชาคม
ท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ กรณีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละยี่สิบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ถ้าสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละสาม 

-การประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกระดับมีผู้มาประชุมหรือสัดส่วนผู้มาประชุมประชาคมตามเกณฑ์
ร้อยละห้า หรือร้อยละสาม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงาน
การประชุมพร้อมรายงานให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 

 
 เชิงคุณภาพ 
 -ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และให้ความสนใจในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลมากยิ่งขึ้น 

-เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานและประชาชนเพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
    -สามารถน าปัญหาและความต้องการของประชาชนไปสู่การวางแผนอย่างมีข้ันตอนโดยมีความ   

เหมาะสมและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
 -มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔)ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชนและสามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
๑. 
 
๒. 
 
 
 
๓. 
 
 
๔. 
 
 
๕. 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖๔)         
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
ขออนุมัติโครงการ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จัดท าร่าง
แผนฯพร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาฯประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนฯ แจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ 

  
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
คณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาฯ 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาฯร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
            พฤศจิกายน 2560 –  กันยายน 2561 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย และส านักงานเทศบาลต าบลเขาน้อย 
๗. งบประมาณ 

 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 แผนงานบริหารทั่วไป งานวาง 
วางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,ค่าอาหาร, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการฯ) 
๘. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด  งานแผนและงบประมาณ 
 
 



 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา 
๓. ร่วมกันคัดเลือกไตร่ตรองพิจารณาทางเลือกในการพัฒนาท้องถิ่นโดยสามารถจัดล าดับ   
    ความส าคัญของปัญหาหรือความต้องการของประชาชนอย่างเหมาะสม 
๔. ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนรับทราบปัญหาความต้องการร่วมกัน 
๕. สามารถลดความขัดแย้งและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของ 
    ประชาชนอย่างเป็นระบบ 
๖. ท าให้เห็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๐. การติดตามและประเมินผล 
 ติดตามโดยการน าข้อมูลที่ ได้จากการการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑ น าเสนอในเวท ี
ประชาคมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ที่เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ และประกาศใช้แผนฯประเมินผลโดยการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติโดยจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพิ่มเติม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ 

1.วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเขาน้อย และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อย ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลเขาน้อย ชั้น 2 โดยจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ ดังนี้ 

- ช่วงเช้า  เวลา 09.30 น. จ านวน 15 ชุด 
- ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. จ านวน 25 ชุด 
2. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
- ประชุมประชาคมหมู่ที่ 5 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาน้ อย (หลังเก่าตั้งอยู่หมู่ที่  5)      

เวลา 17.00 น. จัดซื้อน้ า  30 ขวด 
- ประชุมประชาคมหมู่ท่ี 7 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 เวลา 17.00 น. จัดซื้อน้ า  50 ขวด 
3. วันศุกร์ที่  24 พฤศจิกายน 2560 ประชุมประชาคม หมู่ที่  6 ณ ศาลาอเนกประสงค์       

บ้านโรงสูบ-คลองอ้อม เวลา 17.00 น. จัดซื้อน้ าดื่ม 50 ขวด 
4. วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ประชุมประชาคมต าบล ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล

เขาน้อย ชั้น 2 เวลา 13.30 น. จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 100 ชุด 
5 .ค่าป้ายไวนิวส์ขนาด 1.5ม. x 3.00 ม. จ านวน 1 ป้าย ราคา ๙๐๐ บาท  
6. ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น กระดาษ/ดินสอ/ปากกา ฯลฯเป็นจ านวน ๑๑,125บาท  

      

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000  บาท    หมายเหตุ   รายจ่ายทุกรายการ  สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 



 
 

แผ่นป้ายไวนิวส์ 

                                                 ยาว   3   เมตร 

 

 

  กว้าง1.5 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการประชุม 
 

    -วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    -วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อย 
    -วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  เวลา 17.00 น.   ประชุมประชาคม หมู่ที่ 5 
    -วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  เวลา 17.00 น.   ประชุมประชาคม หมู่ที่ 7 
    -วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น.   ประชุมประชาคม หมู่ที่ 6 
    -วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น.   ประชุมประชาต าบล 
    -วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  เวลา ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติฯ และประกาศใช้แผนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

เพ่ือเพิ่มเติมและเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาน้อย อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธุ์ 



 
 

   =  0.80 

 

11.ผลลัพธ์ 
๑ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อยสามารถเข้ารับบริการสาธารณะได้อย่างสะดวก 
๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการและ

ความคิดเห็นของประชาชนแต่ละชุมชน สามารถน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและ      
จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง 

๓ เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลต าบลเขาน้อยและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการให้บริการ
แก่ประชาชน 

๔ ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้โดยสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

12.การประเมินความส าเร็จของโครงการ 
การประเมินความส าเร็จของโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม

เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสามารถวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นดังนี้  
13.ตัวช้ีวัด: ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

หน่วยวัด : คะแนน 
คะแนน: 5 คะแนน 
ก าหนดเกณฑ์การแปรผลระดับความพึงพอใจดังนี้ 

  
ค่าเฉลี่ย คะแนน การแปรผล 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 1  คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 2  คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 3  คะแนน ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 4  คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 5  คะแนน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 
ค าอธิบาย: ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการวัดระดับความส าเร็จของโครงการ ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพในทาง
ราชการหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์แก่มวลมนุษย์และยังต้อง
พิจารณาเรื่องเวลา รวมถึงคุณค่าทางสังคมด้วย ดังนั้น การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบล     
เขาน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกลงพ้ืนที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน
รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ตามระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงการ
ด าเนินงานก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงเป็นตัวชี้วัดที่จะช่วยให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและความส าเร็จของโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

max-min 

      n 
= 

5-1 

  5 



 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการและ
น ามาประมวลผลจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมภาพถ่าย เอกสาร
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารโครงการ ส าเนาหนังสือราชการ ลายมือชื่อผู้เข้ารับบริการ รายงานการ
ประชุม เป็นต้น 



 
 

ล าดับที่  2 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.3.1 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1.ชื่อโครงการ โครงการจัดท าทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน  
2.หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านชุมชนมีการจัดท าแผน
ชุมชน และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด ด้วยการบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน และภาคส่วนอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการท างานที่ต่อเนื่อง        
ลดปัญหาความซ้ าซ้อน และเกิดการเกื้อกูลหนุนการท างานร่วมกัน โดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ประชาชนเป็นศูนย์กลางการ
ด าเนินงาน ด้วยการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรอ านวยการบูรณาการในระดับต าบล 
และเทศบาล  
 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน เป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน 
ในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเชื่อมโยงการวางแผนพัฒนาจังหวัด โดยการสนับสนุนให้
ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน รวมตัวกันน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในหมู่บ้าน ชุมชนมาก าหนด
กิจกรรม จัดท าเป็นแผนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นรากฐานของการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัดโดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม ในหมู่บ้าน/
ชุมชน และท้องถิ่น 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 กระทรวงมหาดไทย 
 โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดท าหรือทบทวน  
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นกรณีที่มีการจัดท าแผนชุมชนแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้จัดประชุม
ประชาคม เพ่ือทบทวนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน โดยให้เทศบาลเป็นองค์กร
อ านวยการบูรณาการ และหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปข 0023.3/11063 ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2560 ก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพ้ืนที่และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักการพ่ึงตนเองลดการพ่ึงพิงจากภายนอก โดยการให้ชุมชนร่วมกัน
คิด วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุปัญหาที่เกิดในชุมชน เพ่ือจัดท าแผนชุมชนก าหนดเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชน
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้จัดท าโครงการจัดท า ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน ขึ้น 
2.วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 2.2 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดเป็นและกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง 
 2.3 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้เห็นข้อดี  ข้อด้อย  โอกาส และข้อจ ากัดในการพัฒนาชุมชนอย่างมีเป้าหมาย 
 2.4 เพ่ือให้ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
 2.5 เพ่ือน าปัญหาความต้องการที่ได้จากเวทีประชาคมมาจัดท าแผนชุมชน และน าไปสู่แผนพัฒนาเทศบาล 

3.เป้าหมาย 

  จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน จ านวน 10 ชุมชน 



 
 

4. วิธีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน 

ล าดับ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

. 
 
 
 
 
 

 

 

2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

ขั้นเตรียมการ 
- จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 

       - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       - แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าและทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน  
- จัดท าค าสั่งเพ่ือมอบหมายความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
      - ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์/สถานที่ 
ขั้นด าเนินงาน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 891.4/856 
ลว. 12 มี.ค. 53 กรณีที่มีการจัดท าแผนชุมชนแล้วในปีงบประมาณที่
ผ่าน ให้จัดประชุมประชาคม เพ่ือทบทวนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน จึงมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

2.1ประสานงานกับกรรมการชุมชนและผู้น ากลุ่มต่างๆ ก าหนด
จัดประชุมประชาคมเพ่ือทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแผน
ชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 

2.2จัดประชุมประชาคม เพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน 
ประจ าปี 2562 จ านวน 10 ชุมชน 

2.3ชี้แจงแผนชุมชน ประจ าปี 2561 มีทั้งหมดก่ีโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการอะไรบ้าง 

2.4 ชี้แจงโครงการที่เกินศักยภาพชุมชนที่ด าเนินการแล้วใน
ปีงบประมาณ 2560โดยงบประมาณของเทศบาลหรืองบประมาณ
จากหน่วยงานอื่น 

2.5 ชี้แจงโครงการที่ชุมชนด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 
โดยชุมชนเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือชุมชนด าเนินการร่วมกับเทศบาล 

2.6 น าบัญชีแผนงาน กิจกรรม/โครงการที่เกินศักยภาพชุมชน
และจัดล าดับความส าคัญ 

2.7 ขอมติที่ประชุมเห็นชอบแผนชุมชน 
2.8 จัดท าบันทึกขอส่งบัญชีแผนงาน/โครงการกิจกรรมตาม

แผนชุมชนให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
2.9 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผลการด าเนินงาน 

- จัดท าบันทึกรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
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 5. สถานที่ด าเนินงาน 

  5.1 ณ แหล่งสมาคมนายทหารชั้นประทวน ชุมชนศูนย์การทหารราบและโรงเรียนทหารราบ 
  5.2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านพักชุมชนกองพันทหารราบที่ 1 
  5.3 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านพักชุมชนกองพันทหารราบที่ 2 
  5.4 ณ ศาลามาตุลีรังสรรค์ ชุมชนโรงเรียนการก าลังส ารอง   
  5.5 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 
  5.6 ณ อาคารกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 145 
  5.7 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา 
  5.8 ณ อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปราณบุรี 
  5.9 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านโรงสูบ – คลองอ้อม 
  5.10 ณ ศาลาอเนกประสงค์ (อบต.หลังเก่า) ชุมชนบ้านปลายน้ า – ท่ามะกรูด  
  (รายละเอียดตามแนบท้าย) 

6. งบประมาณ 

  ใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาทโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0891.4/ว 856ลงวันที่  12 มีนาคม 2553 หนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ด่วนที่สุด ที่ ปข 0023.3/11063 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560และหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนมาก  
ที่ ปข 00234/12748 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560  
รายละเอียดดังนี้ 
  1. ค่าวัสดุอุปกรณ์     เป็นเงิน   5,000บาท 
  2. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    เป็นเงิน   10,000 บาท 
  (ค่าป้ายไวนิล,ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงฯลฯ)  
  5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      เป็นเงิน 2,000 บาท 
                     (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)รวมทั้งสิ้น  17,000 บาท 
 หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเป็นจริง 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลเขาน้อย    
8. การประเมินผลโครงการ 
  มีแผนชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชุมชน 
 

             



 
 

 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ประชาชนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 9.2 ประชาชนในชุมชนสามารถคิดเป็นและกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง 
 9.3  ประชาชนในชุมชนได้เห็นข้อดี  ข้อด้อย โอกาส  และข้อจ ากัดในการพัฒนาชุมชนอย่างมีเป้าหมาย 
 9.4 ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
 9.5 ชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได ้
 9.6 เทศบาลน าปัญหาความต้องการที่ได้จากเวทีประชาคมมาจัดท าแผนชุมชน และน าไปสู่แผนพัฒนาเทศบาล 

10.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลเขาน้อย 

11.หน่วยงานร่วมบูรณาการ   
ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอปราณบุรี 

12.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยน าเอาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน                 

ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
13.ผลลัพธ์ 

คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนประชาชนผู้มีหน้าที่จัดท าแผนชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชน
และเป็นเครือข่ายกลไกขับเคลื่อนการจัดท าแผนชุมชนของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแกนน าใน
การจัดท าแผนชุมชนร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านโดยที่กิจกรรมต่างๆ ในแผนชุมชนมีความสอดคล้องบูรณาการ
กับแผนพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
14.ตัวชี้วัด  (Milestone) ระดับความส าเร็จของโครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชน 

หน่วยวัด : ระดับ 
คะแนน  :  5 คะแนน 
ค าอธิบาย: ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่  12 มีนาคม  

2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ                             
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหรือ “องค์กรอ านวยการ”ในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชนทบทวนแผน ปรับปรุงแผนชุมชน ระดับชุมชน เทศบาลต าบลเขาน้อย        
เห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนชุมชน จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดท า ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
โดยวัดผลส าเร็จการด าเนินงานโครงการจากการที่คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนเข้ารับการ
ฝึกอบรม มีการด าเนินการทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนของหมู่บ้านตนเองและในระดับต าบล ด าเนินการ
ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี ของเทศบาลต าบลเขาน้อย
อย่างน้อยร้อยละ 60 ของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปี  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80         
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 



 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone)แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ                    

โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ระดับ

คะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1 *     
2 * *    
3 * * *   
4 * * * *  
5 * * * * * 

โดยท่ี 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการจัดท า ทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน    

ขั้นตอนที่ 2 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมกันทบทวน ปรับปรุง แผน
ชุมชนหมู่บ้านของตนเอง 

ขั้นตอนที่ 3 มีการปฏิบัติการประชุมทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน 

ขั้นตอนที่ 4 
ต ร ว จ ส อ บ โค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ใน แ ผ น ชุ ม ช น ว่ า มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ                 
แผนพัฒนาสี่ปี ของเทศบาลต าบลเขาน้อย อย่างน้อยจ านวนร้อยละ 60 ของโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมดในแผนพัฒนาสี่ปี 

ขั้นตอนที่ 5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
-  เอกสารโครงการ 
-  รายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
-  หนังสือส่ง 
-  แผนชุมชน ที่ได้รับการทบทวน ปรับปรุง 
-  รูปถ่าย 
-  เอกสารเปรียบเทียบโครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนกับแผนพัฒนาสี่ปี 
-  เอกสารประเมินการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
ค าอธิบาย  
ระดับความส าเร็จโครงการจัดท า ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนหมายถึง การด าเนินงานโครงการ

ตามข้ันตอนตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือให้โครงการเกิดผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
14. ผลลัพธ์ 

คณะกรรมการชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชนหมู่บ้านเพ่ือใช้ส าหรับชุมชนตนเองได้และโครงการ/
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชน 



 
 

ล าดับที่  3 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.3.1 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 

งบประมาณ (Budgeting) คือ การวางแผนการที่คาดว่าจะต้องจ่าย โดยการคิดล่วงหน้าและแสดง
ข้อมูลออกมาเป็นตัวเลข และอาจแสดงออกมาในรูปของตัวเงิน รายละเอียดของงาน งบประมาณถือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการควบคุมต้นทุนโครงการ ตลอดจนแผนงานตั้งแต่ในระดับโครงการจนถึงการบริหาร
จัดการในองค์กร และใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการวางแผน
ทางการเงินเนื่องจากเป็นแผนงานที่แสดงออกในลักษณะเชิงปริมาณจะที่เกิดขึ้นในเวลาที่ก าหนด โดยทั่วไป
งบประมาณจะจัดท าขึ้นปีละครั้ง การท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยปีงบประมาณมักจะเป็นไปตามรอบ
ปฏิทินของทางราชการโดยเริ่มปีงบประมาณในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายน
ของปีถัดไป งบประมาณจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลเขาน้อย นอกจากนี้ยังสามารถน างบประมาณไปใช้ใน
การควบคุมแผนงานก็จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างดี   
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 48 นายกเทศมนตรีมี
อ านาจหน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย และเสนอโดยก็แต่นายกเทศมนตรีตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 9 ก าหนด
ว่า เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และให้มี
ประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย  

เทศบาลต าบลเขาน้อยเห็นถึงความส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบกับ
การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายของทางราชการ รวมถึงเพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบล
เขาน้อย เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพไม่ผิดวัตถุประสงค์  
และเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  เทศบาลต าบลเขาน้อยจึงได้จัดท ากิจกรรมจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใส ขึ้น    
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือในกรณีจะต้องจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

2. เพ่ือให้การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเกิดความโปร่งใส ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมบริหารจัดการในกระบวนการจัดท า  



 
 

3. เพื่อให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเป็นแผนงานทาง
การเงินให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพไม่ผิดวัตถุประสงค์   
4. เป้าหมาย  

จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม     
ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลเขาน้อย  
6. วิธีการด าเนินงาน 

1. เขียน/เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติจัดท าโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือคณะกรรมการจัดท า

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณีโดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ 
3. แจ้งทุกกองงานประมาณการรายจ่ายโดยใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นแนวทางในการประมาณการ 
4. ประชุมสัมมนาคณะกรรมการครั้งที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์พิจารณายอดงบประมาณรายรับและ

รายจ่ายในเบื้องต้น และให้แต่ละงานกลับไปพิจารณาความเหมาะสมของยอดงบประมาณแต่ละรายการอีกครั้ง 
5. ประชุมสัมมนาคณะกรรมการครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งงบประมาณ 
6. จัดท าร่างงบประมาณด้วยระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
7. เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อยเพ่ือพิจารณาอนุมัติยอด

งบประมาณ  
8. ผู้บริหารเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายต่อสภาเทศบาลต าบลเขาน้อย เพ่ือพิจารณารับหลักการ  

แปรญัตติ และลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนด  
9. ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณต่อนายอ าเภอเพ่ือเสนอจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
10.ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินงาน 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวณัชชา จันทรแก้ว หัวหน้าส านักปลัด 
10.ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณจากการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท า เทศบัญญัติ
งบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลเขาน้อยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณ 



 
 

 
 
 

11. การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน

โครงการ 
 

12. ตัวชี้วัด  ระดับความส าเร็จโครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ความโปร่งใส 

หน่วยวัด :  ระดับ 
คะแนน  :  5 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใส โดยพิจารณาความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขัน้ตอนที่ 5 

1 คะแนน *     

2 คะแนน * *    

3 คะแนน * * *   

4 คะแนน * * * *  

5 คะแนน * * * * * 

ขั้นตอนมีดังนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
คณะกรรมการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณีโดยมี
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ 

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งทุกกองงานประมาณการรายจ่ายโดยใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นแนวทางในการ
ประมาณการด าเนินการเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการครั้งที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์
พิจารณายอดงบประมาณรายรับและรายจ่ายในเบื้องต้น  



 
 

ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้ง
งบประมาณด าเนินการจัดท าร่างงบประมาณด้วยระบบบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

ขั้นตอนที่ 4 เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติยอดงบประมาณผู้บริหารด าเนินการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายต่อสภา
เทศบาลต าบลเขาน้อย เพ่ือพิจารณารับหลักการ  แปรญัตติ และลงมติเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนด 

ขั้นตอนที่ 5 ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณต่อนายอ าเภอเพ่ือส่งจังหวัดอนุมัติด าเนินการอนุมัติ
งบประมาณในระบบ e-LAAS ประชาสัมพันธ์โดยประกาศเทศบัญญัติงบประมาณ
ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 

 
ค าอธิบาย  
ระดับความส าเร็จ โครงการจัดท า เทศบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี หมายถึ ง                            

ความส าเร็จที่เกิดจากการด าเนินงานเพ่ือให้โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีการด าเนินงานตามขั้นตอนความส าเร็จซึ่งประกอบด้วย  แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือคณะกรรมการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณีโดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการแจ้งทุกกองงานประมาณการ
รายจ่ายโดยใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นแนวทางในการประมาณการ  ด าเนินการเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ครั้งที่  1 เพ่ือวิเคราะห์พิจารณายอดงบประมาณรายรับและรายจ่ายในเบื้องต้นเชิญประชุมสัมมนา
คณะกรรมการครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งงบประมาณ  ด าเนินการจัดท าร่างงบประมาณด้วย
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณต่อผู้บริหารของ
เทศบาลต าบลเขาน้อยเพ่ือพิจารณาอนุมัติยอดงบประมาณ ผู้บริหารด าเนินการเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ต่อสภาเทศบาลต าบลเขาน้อย เพ่ือพิจารณารับหลักการ  แปรญัตติ และลงมติเห็นชอบร่าง เทศบัญญัติ
งบประมาณตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนดส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณต่อนายอ าเภอเพ่ือส่งจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ ด าเนินการอนุมัติงบประมาณในระบบ e-LAAS ประชาสัมพันธ์โดยประกาศเทศบัญญัติ
งบประมาณให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
-  เอกสารโครงการ 
-  เอกสารส าเนาค าสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการ 
-  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 
-  ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม 
-  แบบเสนอญัตติเทศบัญญัติเข้าสภาฯ 



 
 

-  หนังสือส่งต่อนายอ าเภอเพ่ือส่งจังหวัดพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
-  ประกาศ หนังสือประชาสัมพันธ์  การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์  
-  ภาพถ่าย 

  



 
 

ล าดับที่  4 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.3.2 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1.ชื่อโครงการ โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
2.หลักการและเหตุผล 

การด าเนินการพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อย ใช้แผนพัฒนาสี่ปี เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทาง
และแนวทางการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทางเลือกส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ตามความต้องการและศักยภาพที่ท้องถิ่นมีอยู่  ด้วยความส าคัญดังกล่าว      
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่เทศบาลจะต้องจัดให้มีขึ้นตามกลไกและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้  การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจะต้องด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนและความต้องการของประชาชน 
ซึ่งโครงการ/กิจกรรมจะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดขึ้น  
ในปัจจุบันเทศบาลต าบลเขาน้อยมีพันธกิจ อันเป็นภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นในการบริหารจัดการตนเอง ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ด้านการพัฒนาภาคเกษตร การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ด่าน
การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ เพ่ือให้เทศบาลต าบลเขาน้อยมีข้อมูลสะท้อนกลับสู่การตัดสินใจ
ด าเนินการพัฒนาในทุกๆ ปี และท าให้ทราบถึงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพทางนโยบายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
ส่งผลให้เทศบาลต าบลเขาน้อยทราบว่าในปัจจุบันการด าเนินงานอยู่ ณ จุดใดของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ 
ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 เทศบาลต าบลเขาน้อย  จึงได้จัดท าโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อย ขึ้น 
3.วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จเชิงปริมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสี่ปี 
เฉพาะปีที่มีการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

2. เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
เขาน้อย ตามรายยุทธศาสตร์และในภาพรวม 

3. เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
  



 
 

4.เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 
1. ตรวจสอบความส าเร็จเชิงปริมาณเช่น จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี                  

เฉพาะปีที่ด าเนินงาน ทั้งหมด ทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ
ว่ามีก่ีโครงการ/กิจกรรม แสดงข้อมูลออกมาเป็นจ านวนเต็มและค่าร้อยละ 

2. ตรวจสอบความส าเร็จเชิงปริมาณด้านงบประมาณโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี
เฉพาะปีปีที่ด าเนินงานทั้งหมดว่าตั้งไว้เท่าใด ใช้ไปเท่าใด แสดงข้อมูลออกมาเป็นจ านวนเต็มและค่าร้อยละ 

เชิงคุณภาพ 
1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลครบถ้วนตามขั้นตอนภายใต้ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อย  

ตามรายยุทธศาสตร์ภาพรวม  
3. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อย   

ในภาพรวม 
4. ประเมินผลตัวชี้วัดแผนพัฒนาสี่ปี ของเทศบาลต าบลเขาน้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ 

5.วิธีการด าเนินงาน 
1. เขียน/เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติจัดท าโครงการ 
2. รวบรวมข้อมูลจ านวนโครงการ/กิจกรรมจากทุกกอง เพ่ือเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่บรรจุ

ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเฉพาะปีที่ด าเนินงาน กับจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริง และน าจ านวนงบประมาณที่
ได้เบิกจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้ตั้งไว้ 

3. ขอความร่วมมือผู้น าชุมชน ในการแจกและเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

4. ประมวลผลข้อมูลจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
5. เชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อยร่วมพิจารณา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อย และก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีถัดไป 

6. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อยต่อผู้บริหาร 
7. ผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อยน าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล

เขาน้อย เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเขาน้อยเพ่ือทราบ 
8. ผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อยน าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล

เขาน้อย เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลต าบลเขาน้อย 
9. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อยให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน  
10. รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ  
 



 
 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปี 2561-2564 

7.งบประมาณที่ใช้ 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ                

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                 
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อย งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  20,๐๐๐ 
บาท เป็นค่าถ่ายเอกสารที่เก่ียวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อย  
8.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาน้อย 
9.การประเมินผลโครงการ 

ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยน าเอาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน                
ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
10.ผลลัพธ์ 

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนจะท าให้เทศบาลต าบลเขาน้อยสามารถทราบแนวทางในการ
พัฒนาชุมชน 

2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อยส าหรับ
ใช้เป็นกรณีศึกษาเพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสอดคล้องตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา
เทศบาล 
11.ตัวชี้ วัด (Milestone) ระดับความส าเร็จโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล       
ต าบลเขาน้อย 

หน่วยวัด :  ระดับ 
คะแนน  :  5 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

  



 
 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone)แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ                    
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1 *     
2 * *    
3 * * *   
4 * * * *  
5 * * * * * 

 
ขั้นตอนตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 

รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากกอง ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปีที่มีการ
ด าเนินงาน เพ่ือประมวลข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ขอความร่วมมือผู้น าชุมชน    
ในการแจกและเก็บแบบประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลเขาน้อย เพ่ือประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพเสร็จแล้วจัดท ารายงานการติดตาม
และประเมินผลแผน 

ขั้นตอนที่ 2 
เชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนของเทศบาลต าบลเขาน้อย ร่วมพิจารณา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อย และก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีถัดไป 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อยต่อผู้บริหาร 

ขั้นตอนที่ 4 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อยน าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลเขาน้อย เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเขาน้อย และคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล
เพ่ือทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อยให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกันภายในเดือนเมษายน และตุลาคม 

ค าอธิบาย  
ระดับความส าเร็จโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อย หมายถึง 

การด าเนินงานโครงการตามข้ันตอนตัวชี้วัดความส าเร็จ เพื่อให้โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลเขาน้อย เกิดผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
  



 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
-  เอกสารโครงการ 
-  เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
-  ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
- บันทึกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนเสนอผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อย 
-  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาน้อย 
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อย 
-  ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อย 
- บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อยลงนามในประกาศการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อย   
- ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อย 



 
มิติที่ ๔การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1. กิจกรรมจัดท าระบบควบคุมภายใน 
2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 

 

 

 

  

  



ล าดับที่ 1 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

๑.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22  ตุลาคม  2544  เป็นต้นมา  
อันมีผลท าให้หน่วยรับตรวจต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
ดังกล่าว ข้อ 5  เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจว่าการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน  การป้องกัน  หรือลดความผิดพลาด  ความ
เสียหาย   การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยงาน   และภายหลังการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในแล้วเสร็จ  ก็จะต้องรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับ
ดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  โดยรายงานปีละ 1 ครั้ง   ภายในเก้าสิบวันนับ
จากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี  ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ข้อ  6 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้ก าหนด
กิจกรรมการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในของเทศบาลต าบลเขาน้อยขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ๒. เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า   
 ๓. เพ่ือให้การปฏิบัติและรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้และทันเวลาสามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 ๔. เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

 ๕. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้ 
๔. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๕.  วิธีด ำเนินกำร 
 ๕.๑   แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

 ๕.๒   ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 ๕.๓   มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
เพ่ือรายงานให้ผู้ก ากับดูแล ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 ๕.๔   รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆให้นายกเทศมนตรีต าบล     
เขาน้อยและผู้บริหารทราบ 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61– ๒๕๖2 
 

๗.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณในการด าเนินการ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลเขาน้อย 
 

๙. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1)  การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

3)  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้  สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 

4)  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้ 

5)  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
 
  



ล าดับที่  2 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก าหนด 
4.1.2 มีการติดตามระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ

บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
๑. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์   ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบระบบบัญชีหนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆโดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆนอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานจึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้
ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
เป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใดการที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผลทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัย
อยู่เสมอ 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลเขาน้อยขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆที่อาจมีขึ้นใน 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วนมิให้เกิดการทุจริต 

3.4 เพ่ือน าข้อมูลติดตามประเมินผลการควบคุมภายในมาใช้สร้างระบบป้องกันหรือตรวจสอบการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร 



๔.  เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลเขาน้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕.  วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

 ๕.๒  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.3 น าข้อมูลผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในมาใช้สร้างระบบป้องกันหรือตรวจสอบ
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และสร้างระบบป้องกันการทุจริตในองค์กร 
 ๕.4 มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล
เพ่ือรายงานให้ผู้ก ากับดูแล ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 ๕.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
๖.  สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย/ ปี 2561-2564 
๗.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านักปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษา  / กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขฯ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่า 
 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

10.6 มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และระบบป้องกัน
การทุจริตในองค์กร 



 
 

 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

1. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ เทศบาลต าบลเขาน้อย 
 

 

  

  



 
 

ล าดับที่  1 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
๑. ชื่อมาตรการ  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร 

จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ  แต่งตั้ง การโอน  ย้าย  การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัดเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลเขาน้อย เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง    
การโอน ย้าย  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๖. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 
- แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลต าบลเขา

น้อย ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน 

รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 



 
 

- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ เพ่ือตรวจสอบ
ขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลเขาน้อย จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลต าบลเขาน้อยรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- แต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน

ต าแหน่ง เทศบาลต าบลเขาน้อย ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   
อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการท าบันทึกข้อความแจ้งผู้คุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้ง ผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลเขาน้อยจะออกค าสั่งแต่งตั้ง

ได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลเขาน้อยรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      
(ก.ทจ.จังหวัด) 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- แต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่ เทศบาลต าบลเขาน้อย     

ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์

ให้บุคลากรทราบ 
- มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเป็นไปอย่างยุติธรรม 
- มีการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบเช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความสามารถและความอุตสาหะ
การรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 



 
 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกเทศมนตรีต าบลเขาน้อยออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561– พ.ศ.2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

งานบริห ารงานบุ คคล   ส านั ก งานปลั ด   เทศบาลต าบล เขาน้ อย   อ า เภ อปราณ บุ รี              
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๐. ผลลัพธ์ 

การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาลต าบล
เขาน้อย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้  

ตัวชี้วัด 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย

พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
1      
2      
3      
4      
5      

การบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลการบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย ปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) และ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

ขั้นตอนที่ 3 มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย 
ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบ

ขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
ขั้นตอนที่ 5 การบรรจุแต่งตั้ง  การโอน ย้าย ต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) และการออกค าสั่งแต่งตั้ง 
ต้องไม่ออกค าสั่งก่อนวันที่เทศบาลต าบลเขาน้อยรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) 

 



 
 

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลการท าบันทึกข้อความแจ้งผู้คุณสมบัติ
ที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่งรับทราบ 

ขั้นตอนที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
ขั้นตอนที่ 5 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่งต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) และการออกค าสั่งแต่งตั้ง
ต้องไม่ออกค าสั่งก่อนวันที่ เทศบาลต าบลเขาน้อยรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์(ก.ทจ.จังหวัด) 

 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือ

แนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ 
ขั้นตอนที่ 5 นายกเทศมนตรีต าบลเขาน้อยออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบ 
 

  



 
 

ล าดับที่  2 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ          

การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทางทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์    
                   ทรัพย์สินของ เทศบาลต าบลเขาน้อย 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ ตามระเบียบกรทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน เรียบร้อยแล้วจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าฎีกาเพ่ือ
เป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการ ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ   

กองคลัง เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่าย เงิน และการใช้ประโยชน์  
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึง รายรับ – รายจ่าย ของ
เทศบาลต าบลเขาน้อย 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การ การรับ จ่าย เงินของเทศบาลต าบลเขาน้อย เกิดความโปร่งใส   ตรวจสอบได้ 
4.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
5. วิธีการด าเนินการ 
 *  มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ /  
 *  มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 *  เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 *  สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลเขาน้อย ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่นทาง
เว็บไซด์      ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสายหอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 



 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลเขาน้อย 
9. ตัวช้ีวัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่าย เงินของเทศบาลต าบลเขาน้อย ท า
ให้เกิดความโปร่งใสในการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลเขาน้อย 

 
 



 
 

 
มิติที่ ๔การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลเขาน้อย 
3. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
4. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาน้อย 

 

 

 

 

  

  



 
 

ล าดับที่  1 
มิติที่ ๔การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจ       
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้มได้ด าเนินการเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้
และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น  เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร     
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค ์

3.1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน
การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

3.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 

3.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาน้อย  จ านวน 12 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
ส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก  /    
กองงานที่รับผิดชอบ 

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีต าบลเขาน้อย 



 
 

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีต าบลเขาน้อยทราบ 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561– พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
100,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ ายบริห ารงานบุ คคล    ส านั กงานปลัด   เทศบาลต าบลเขาน้ อย   อ า เภอปราณ บุ รี             

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
10. ผลลัพธ์ 

10.1  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
10.2  สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
10.๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน :รอบการประเมิน (1 ตุลาคม  - 31 มีนาคม) 

 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ร้อยละ 80 1  คะแนน 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ร้อยละ 85 2  คะแนน 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ร้อยละ 90 3  คะแนน 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ร้อยละ 95 4  คะแนน 

  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานร้อยละ 100 5  คะแนน 
 

เงื่อนไขตัวชี้วัด 
- จากจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเขาน้อย จ านวน 12 ราย ที่ได้เข้ารับการ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
  



 
 

ล าดับที่  2 

มิติที่ ๔การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลเขาน้อย 
2.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552  หมวด 32   ก าหนดให้สภาเทศบาล
มีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล  คือ คณะกรรมการสามัญ  และคณะกรรมการวิสามัญ 
นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภา เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
วิสามัญได้ไม่เกินหน่ึงในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด   

สภาเทศบาลต าบลเขาน้อย  จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้น  เพ่ือให้มีหน้าที่
กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ ซึ่งอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นตามความจ าเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น 
๓.วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
๓.๒ เพ่ือร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

๔.เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาน้อย จ านวน 12 คน 
๕.พื้นที่ด าเนินงาน 

เทศบาลต าบลเขาน้อย  ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
๖.วิธีด าเนินงาน 
 - สภาฯ เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ 
 - ที่ประชุมสภาฯ มีการเสนอชื่อและมีผู้รับรอง ตามวิธีการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
 - ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 งานกิจการสภา  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาน้อย 
๑๐.ผลลัพธ์ 
 สภาเทศบาลต าบลเขาน้อย  เข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบกฎหมาย  พร้อมท้ังมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ  



 
 

 

ล าดับที่  3 
มิติที่ ๔การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1.ชื่อกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2.หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร      
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน  มี งบประมาณเป็นของตนเอง      
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลาง ก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้องเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้ เทศบาลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริต 

เทศบาลต าบลเขาน้อย  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาล  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตอบสอบได้  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
 ๓.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
๔.เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาน้อย  จ านวน 12 คน 

๕.พื้นที่ด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย  ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
๖.วิธีการด าเนินงาน 

6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ฯลฯ 
 6.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
๗.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 



 
 

๘.งบประมาณด าเนินงาน 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 งานกิจการสภา  ส านักงานปลัด 
10.ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  



 
 

ล าดับที่  4 
มิติที่ ๔การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1.ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 
2.หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้มีกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในชุมชนและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน 
๓.วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมใน
การท างาน 

๓.๒ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๓.๓ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔.เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาน้อย  
๕.พื้นที่ด าเนินงาน 

เทศบาลต าบลเขาน้อย  ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

๖.วิธีด าเนินงาน 
๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น 

- แต่งตั้งพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อย 
การจัดท าร่างแผนพัฒนา  เพ่ือร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา จ านวน 3 คน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อย     

จ านวน  3  คน  



 
 

 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลเขาน้อย จ านวน 1 คน  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี    
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลเขาน้อย 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ 
๖.2 สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับการแต่งตั้ง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา 

เทศบาลเพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของ
ประชาชน 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 งานกิจการสภา  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาน้อย 
๑๐.ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาเทศบาลต าบลเขาน้อยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
เกิดทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล และเกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ  



 
 

 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

1. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
2. กิจกรรมประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
3. กิจกรรมร่วมเดินรณรงค์กับส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 

  



 
 

ล าดับที ่ 1 
มิติที่ ๔การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ

ทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๕9 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖4) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี โดยให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ส ำนักงำน ก.พ. และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นหน่วยงำนหลักในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน ตำมที่
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐค านึงถึงความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อยได้ก าหนดแนวทาง ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตไว้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลเขาน้อย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาน้อย โดยมุ่งเน้นให้มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จัดให้มีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ตรวจติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งปลูกจิตส านึกค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบให้แก่ประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดเป็นรูปธรรม มีทิศทาง การด าเนินงานที่ชัดเจน          
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้จัดท ากิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น 

 
  



 
 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 

2.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเขาน้อย ให้มีการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส  และมีความเข้มแข็งบริหารราชการ  เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริต และเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 

2.2  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพิจารณาด าเนินกิจกรรมในการสร้างความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลเขาน้อย รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต  
คุณธรรม  จริยธรรมสังคมสุจริตด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

2.3 เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการขยายผลหรือขยายเครือข่าย ด้านการป้องกันการทุจริต               
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

2.4 เพ่ือเผยแพร่หลักการแนวคิด ต่างๆ ตามโครงการ กิจกรรม มาตรการ ในการป้องกันการ
ทุจริตตามแผนป้องกันการทุจริตให้ประชาชนทราบ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
3.2 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลเขาน้อย 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งคณะท างานเทศบาล ด้านการป้องกันการทุจริต 
6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือทราบนโยบาย  แนวทาง  วิธีการ  และก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

จัดท าแผน 
6.3 สร้างการมีส่วนร่วมให้คณะท างานพิจารณางานของตนเองและเสนอโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ ในการป้องกันการทุจริต  
6.4 เพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลเขาน้อย  
6.5  จัดท าร่างแผนแผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตเสนอคณะท างาน

อบต.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
6.6  นายกเทศมนตรีต าบลเขาน้อยอนุมัติและประกาศใช้แผนให้ประชาชนทราบ 
6.7  คณะท างานเทศบาล ด้านการป้องกันการทุจริตประชุมติดตามและประเมินผลแผนและ

รายงานให้ผู้บริหารเทศบาลเขาน้อยทราบ 
6.8 เผยแพร่หลักการแนวคิด ต่างๆ ตามโครงการ กิจกรรม มาตรการ ในการป้องกันการทุจริตให้

ประชาชนทราบ 
 
 



 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ทบทวนแผนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินงาน 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานแผนและงบประมาณ ร่วมกับงานนิติกรรมและสัญญา 

10. ตัวช้ีวัด  
จัดท าแผนปฏิบัติการ องค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตถูกต้องสมบูรณ์

ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
มีการเผยแพร่หลักการแนวคิด ต่างๆ ตามโครงการ กิจกรรม มาตรการ ในการป้องกันการทุจริตให้

ประชาชนทราบในทุกๆ ปี 
11.ผลลัพธ์ 
 11.1 เทศบาลต าบลเขาน้อย มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความเข้มแข็งในการ
บริหารงานราชการเพ่ือให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตในเชิง
รุกและยั่งยืน 

11.2 มีแผนใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม  ท าให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขาน้อย รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและประเทศ และมีทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต  
คุณธรรม  จริยธรรม ต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง 

 

 

  



 
 

ล าดับที่  2 
มิติที่ ๔การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ

ทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เน้นการส่งเสริมการไม่ทนต่อการทุจริต และยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  โดยให้มีการจัดท าแผน
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.251-2564) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  และแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  ทั้งนี้จะต้องมีคณะท างานคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีหน้าที่ในการจัดท าแผนดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ  และยังต้องร่วมกัน
เฝ้าระวังไม่การทุจริตเกิดขึ้นภายในองค์กร  และภายในเทศบาลต าบลเขาน้อย 
๓. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือจัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)     
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกกันการทุจริต (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลต าบลเขาน้อย               
ให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือประชุมหารือการด าเนินการโครงการ กิจกรรม มาตรการ ในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

1. มีการประชุมคณะท างานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต  อย่าง
น้อย  3 เดือนต่อครั้ง   

2. มีการก าหนด ทบทวน และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม  มาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลเขาน้อย 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาล
ต าบลเขาน้อย จัดประชุม 3 เดือนต่อครั้ง 

6.2 ร่วมกันก าหนดโครงการ กิจกรรม มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตบรรจุใน
แผนปฏิบัติการป้องการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

6.3 ก าหนดให้มีการทบทวน และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม  มาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กรและภายในเขต
เทศบาล 

๖.4 ประชุมติดตามการด าเนินงาน 
๖.5 รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 



 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไมไ่ด้ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

งานนิติกร  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาน้อย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการประชุมคณะท างานอย่างน้อย  3  ครั้ง 

10.2 มีโครงการ กิจกรรม มาตรการ ในการป้องกัน และเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 
 10.3 มีแนวทางการทบทวน และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม  มาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตตามแผน 

10.4 มีข้อมูลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม และมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 
 
 

 

  



 
 

ล าดับที่ 3 
มิติที่ ๔การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ

ทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมรว่มเดินรณรงค์กับส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
                  ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  
2.หลักการและเหตุผล  
 วันต่อต้านการทุจริตสากล หรือ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International  Anti-Corruption Day)      
ถือก าเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2546 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็น    
เอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศรวมถึงประเทศไทย    
ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546  ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ด้วย
เหตุนี้ UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความม่ันคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังท าลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกันการทุจริต 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังในการต่อต้านการทุจริตให้ลดน้อยลงหรือ             
หมดไปจากสังคมไทยและสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป  เทศบาลต าบลเขาน้อย จึงได้สนับสนุนให้มีการร่วมเดินรณรงค์กับ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลเป็น      
ประจ าทุกป ี
3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจิตสึกนึกที่ดีในการร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
4.เป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบลเขาน้อย 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลเขาน้อย ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
6.วิธีด าเนินการ 
 แจ้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบลเขาน้อย ให้เข้าร่วมในการเดิน
รณรงค ์
7.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖4 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 



 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติกร  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเขาน้อย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ท าให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการรวมพลังเพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบมิให้
เกิดข้ึนทั้งในชุมชน สังคมและประเทศชาติ 



 
 

 



 

    

                                                                                                                                      

                                

          
 
 
 
 
 
 
 
 

      


