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คำนำ 
 

 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดง
ให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อัน
จะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิต ิรวมทั้งสิ้นจำนวน 30 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 10 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน 12 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน 3 โครงการ 
  มิติที ่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 5 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื ่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อน
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่
กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
กันยายน 2565



 

 

สารบัญ 
 

  
คำนำ   
ส่วนที ่1 บทนำ   
  1. การประเมนิความเสีย่งการทุจรติ   
  2. หลกัการและเหตุผล    
  3. วตัถปุระสงค์ของการจัดทำแผน  
  4. เปา้หมาย  
  5. ประโยชนข์องการจดัทำแผน 
 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจรติ       
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณทีด่ำเนินการ  
  แยกตาม 4 มิต ิ
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ                        

 
 

 
 



 

 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
ลำดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู ้บริหารดำเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบ ัต ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏ ิบ ัต ิตามนโยบายของ
ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร  โ ด ย ไ ม ่ มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม ่ให ้ความสำค ัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาทำที ่ทำงาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น ำ ห ล ั ก ค ุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช ้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจดัทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัต ิการ
ป ้องก ันการท ุจร ิต เพ ื ่ อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
4. โ คร งการพ ัฒนาความร ู ้ ด ้ า น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของระบุช่ือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั ้ง โยกย้าย 
โ อ น  เ ล ื ่ อ น ต ำ แ ห น ่ ง /
เ ง ิ น เ ด ื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพ ัฒนาทร ัพยากรบ ุคคลแก่
สาธารณะ 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการนำผลการประเมินความ
พ ึ งพอ ใจของประชาชน ใน ก า ร
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
 
 



 

 

ลำดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3 ก า ร บ ร ิ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื ้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1 .  ก า รบร ิ ห า รก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื ้อจัด
จ ้ าง  การจ ัดหาพ ัสดุ  ไม่
เ ป ็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ ที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  
 
 
 
 
 
2. นำทร ัพย ์ ส ิ นของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปี 
3. มาตรการป ้องก ันผลประโยชน์     
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
4. มาตรการป ้องก ันการใช ้จ ่ าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ท ี ่ ไ ม ่ ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝังวิธ ีค ิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ ่ม หรือมีการติดสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผ ู ้ ข อ ร ั บ บ ร ิ ก า ร
นอกเหนือจากค่าธรรมเนยีม
ปกต ิ  เ พ ื ่ อ แลกก ั บก า ร
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เช ่น ใช ้ เ วลา
ให้บริการนานกว่าที่กำหนด
ไว้   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. โ คร งการพ ัฒนาค ุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 
5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Service) 
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริต
ของหน่วยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิ ติ 



 

 

ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได้กำหนดตัวชี ้ว ัดไว้ว ่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไป
กับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ. 2566 – 2570) อัน
จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
   

 

 



 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ต่อสาธารณชน  

  (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพื ่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์มีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 
คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ ำ น วน ค ด ี ท ุ จ ริ ต
ลดลง 
(คำนวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

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

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
(1) ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ไดแ้สดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์(5) 
เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลด
การทุจริต 
 
 

 



 

 

 
ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
 

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย/
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 30 โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั ้งข ้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ ่ายสภาท ้องถ ิ ่น และฝ ่าย
ประจำขององค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตำบลเขาฉกรรจ์” 
4) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
 
6) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

20,000 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

30,000 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
- 
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- 
 

30,000 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

30,000 
 
 
- 
 
 

   



 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2 การเสริมสร้างจิตสำนึก
และความตระหนกัแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

7) โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
8) โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
9) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

 

 1.3 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

10) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนระบุชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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

 รวม จำนวน 10 โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  
2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

1) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - -  

 2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

2) มาตรการ NO Gift Policy 
3)มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขา
ฉกรรจ์ 
4) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
5) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
6) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
7) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
8) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
9) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องก ันการทุจร ิตเพื ่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
25,000 

- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

25,000 

- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

25,000 

- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

25,000 

- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

25,000 

 



 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินจิ
ในการปฏิบัติงาน 

10) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
11) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
12) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

      

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

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1) โครงการจัดเวทีประชาคม 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

 

50,000 
 
 

  

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

2) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเขา
ฉกรรจ์ 
 

- - - - -  

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการ
ทุจริต 

3) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต - - - - -  

 รวม จำนวน 3 โครงการ 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

 

4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

1) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
2) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของระบุชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

 4.2 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

4) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ ์
5) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ ์

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 รวม จำนวน 5 โครงการ  จำนวน -บาท จำนวน -บาท จำนวน- บาท จำนวน - บาท จำนวน -บาท  

รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 โครงการ จำนวน145,000 
บาท 

จำนวน 145,000 
บาท 

จำนวน 145,000 
บาท 

จำนวน145,000 
บาท 

จำนวน 145,000
บาท 

 



 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
################################################################################ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 
 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

 
ลำดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำมักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
 ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 



 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมการดำเนินโครงการ 
 3) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 4) จัดทำเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
10. ผลผลิต,ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ลำดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน  100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร 
ผู ้บร ิหารและสมาชิกสภาท้องถิ ่นผ่านช่องทางที ่หลากหลาย เช ่น เว ็บไซต์ ส ื ่อส ังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - 



 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราย
ไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 



 

 

ลำดับที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ โดย
กำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื ่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ตำบลเขาฉกรรจ์ จึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเขา
ฉกรรจ์” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื ่อเป็นเครื ่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามลำดับ 
 5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 



 

 

 5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื ่อง 
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเขา
ฉกรรจ์ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ลำดับที่ 4 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ด้วยสถานการณ์หรือ
การกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่อง
เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบล
เขาฉกรรจ์ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลเขาฉกรรจ์ 3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ มีจิตสำนึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน 100 คน 
5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่างๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำ
ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4) ปรับปรุงขั ้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื ่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 5) จัดประชุมเพื ่อให้ความรู ้เรื ่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื ่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) พนักงานของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 
ของจำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ชุด  
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ มีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 
ลำดับที่ 5 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นลำดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสำนึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพื ่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  



 

 

 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
 7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 30,000 บาท       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและ

การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 

ลำดับที่ 6 
 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซ่ือสัตย์สุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก ำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริต จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากร
คนอื่นๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

2) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานโเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 



 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  

2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
4) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
6) ประกาศผลการคัดเลือก  
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

 8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที ่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ผลลัพธ์  
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

 1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

ลำดับที่ 7 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 



 

 

จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จึงได้จัดทำโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ร่วม
ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ทำให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
 2) เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 3) เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน 1,000คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/กำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
 5) ดำเนินการตามรูปแบบ/กำหนดการ ที่กำหนดไว้ 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จำนวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ 80 ของ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
  



 

 

 ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสาธารณประโยชน์ (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน

ติดตามผล) 
2) ประชาชนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  (สำรวจโดยใช้

แบบประเมินติดตามผล) 
 
1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

ลำดับที่ 8 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนา ทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนด      
กลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต  
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริต  โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้าง
จิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้
ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคคลลำดับที่ดีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก 
 4) เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน 2,000คน 
 
 
 



 

 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดหาข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
 2) จัดทำสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่กำหนดไว้ 
 3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที ่
 4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ  
 5) ประเมินติดตามผลการดำเนินการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก
ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ (สำรวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 

ลำดับที่ 9 
 

1. ช่ือโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตตำบลเขาฉกรรจ์
จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำ
ความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 



 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่เทศบาลตตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  
 3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 6) ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จำนวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
 2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต  

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 

ลำดับที่ 10 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ



 

 

การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงาน
และจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะ
เป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3) ดำเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการ สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้รับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน 
 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์
ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/
แบบทดสอบ) 
 
 
 
  



 

 

 ผลลัพธ์ 
 1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
################################################################################# 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
################################################################################# 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 
 2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
 2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ลำดับที่ 11 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลตำบลเขา
ฉกรรจ์จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้   เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพื่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

3) เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 



 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  
2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้
เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและสื ่อออนไลน์รูปแบบอื ่น ๆ และช่องทางที่
หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงาน
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล
ตำบลเขาฉกรรจ์ให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล 
 



 

 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้   

 3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2.2.1 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

ลำดับที่ 12 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการ



 

 

กระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่  การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบล

เขาฉกรรจ์มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
 2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาล  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ดำเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 

ลำดับที่ 13 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 
  



 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 
 2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
ต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธี การปฏิบัติ 
การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนนิการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

ผลลัพธ์เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  

ลำดับที่ 14 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่ งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ



 

 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จึงได้
จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
 2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาทำงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
 3) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
 5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
  - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
  - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ( ITA) มาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
  ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ดำเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 



 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จำนวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ์ 
 - ข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ลดลง 

ลำดับที่ 15 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบ ัต ิราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (สำรวจ
โดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 

ลำดับที่ 16 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
กำหนดการดำเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการดำเนินการที่
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาล
ตำบลเขาฉกรรจ์ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



 

 

 5) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 

ลำดับที่ 17 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที ่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั ้น การที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 2) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) บุคลากรของหน่วยงาน 
 2) ประชาชน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย
และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ  
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 



 

 

 4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
 5) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย  
อย่างน้อย จำนวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 

ลำดับที่ 18 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มี
อำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่ งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
 2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
 3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  



 

 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น 

  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
           25,000 บาท       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

ลำดับที่ 19 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกัน
การทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก   ธรรมาภิบาล 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 



 

 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำ
แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน
และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – 
PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขา
ฉกรรจ์ พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

 

 

 



 

 

 
2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  

ลำดับที่ 20 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่ งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรร
มาภิบาล” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
  - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ 
  - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 
เป็นต้นโดยกำหนดจัดทำเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
  - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง 
  - ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
  - ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 



 

 

 4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
 5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

ลำดับที่ 21 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึ งความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กับปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์และ
หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
 
  



 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้ วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู ้บริหารของ
หน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กำหนด 
 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
 
 
 
 



 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 

ลำดับที่ 22 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 



 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
 2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
################################################################################ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 

ลำดับที่ 23 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่า
เทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ด้วยการจัดทำ



 

 

โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการ
ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
 2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่  อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 3) นำผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 



 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

ลำดับที่ 24 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ 
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้จัดทำ
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื ่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม  
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั ้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
  - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  



 

 

  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทนัภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื ่องร้องเรียน  ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู ่มือแนวทางการจัดการต่อเรื ่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื ่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
 



 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
กำหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

ลำดับที่ 25 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จึงได้จัดทำกิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินงาน 
 1) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื ่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
 2) กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 



 

 

 3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ผลลัพธ์ 
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

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

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

 

ลำดับที่ 26 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที ่กำหนด โดยผู ้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
เขาฉกรรจ์ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
  



 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
 3) เพื่อนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความสำเร็จของงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู ้บริหารเพื ่อนำข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

ลำดับที่ 27 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที ่ผ ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ม ีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถ ูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที ่ทางราชการกำหนดไว้ ซ ึ ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื ่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี ่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที ่กำหนดขึ ้น และพัฒนาให้ระบบ  
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 



 

 

 3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 
 
 



 

 

 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ลดลงร้อยละ 5 

4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

ลำดับที่ 28 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการประเมิน ITA ไป
กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การปรับ 
“ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ
นำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภายในของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ทุกหน่วยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  



 

 

 3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เครง่ครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ลดลง 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ลำดับที่ 29 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน



 

 

ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพื ่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 
 6) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 



 

 

 10) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำหรับผู้
ร้องเรียน 

 

ลำดับที่ 30 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล
ตำบลเขาฉกรรจ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ  และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์3. 
วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 
 



 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื ่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื ่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ระบุงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


