
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

********************************  
 

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทาง       
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง       
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ      
สกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557              
ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษา    
ความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน            
การทุจริต” 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมต่อไป  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  ประกาศ  ณ  วันที่    31   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2560       
 

 

(นายดนัย  ขจรผล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 



 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 4 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564) 

 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 



ค าน า 
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจาก

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   
โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  
และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทย   
ใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปี
ข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน           
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบล     
แควอ้อม จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมต่อไป 

  

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 



 

สารบญั 

เรื่อง                    หน้า  

ส่วนท่ี 1 บทน า 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  1   
- หลักการและเหตุผล        2 
- วัตถุประสงค์การจัดท าแผน      3 
- เป้าหมาย        3 
- ประโยชน์ของการจัดท าแผน      4 

 

ส่วนท่ี  2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      5 

 

ส่วนท่ี  3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   19 
 
 

ภาคผนวก 

ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 ค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
      

 

 

 

 

 



 ส่วนท่ี 1 

บทน ำ 

 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มีวัตถุประสงค์    
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและ       
การป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น        
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 

1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับ
ใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง      
ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

2 

 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน    
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่       
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ของบ้านเมือง 
 

2. หลักกำรเหตุผล  
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ        
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน    และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่        
12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต”   
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ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล      
แควอ้อม จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมต่อไปและเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 

วัตถุประสงค์กำรจัดท ำแผน 

1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

2. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนัก  
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัย
ในการประพฤตปิฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมอืงที่ดี 

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
 

เป้ำหมำย 

  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
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  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้
การบริหารงานมีความโปร่งใส 

2. จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหา
การทุจริตได้ 

3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะ
ส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)ด้วย 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  

( พ.ศ.2561 – 2564 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ     
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น  และฝ่ ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
(1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

(3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต 
(4) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 

 

1.1.2  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
(1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 
(2) มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการ 
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
(1) กิจกรรม  “ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 

(2) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 

1.2 สร้างจิตส านึกและ 
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้าน
ทุจริต 
(1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(2) กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปราม
ทุจริต” 
(3) มาตรการ  “เข้าร่วมกิจการสัมมนาเกี่ยวกับการปราบปราม
การทุจริต”  

 
 

20,000 
 
- 
 

10,000 

 
 

20,000 
 
- 
 

10,000 

 
 

20,000 
 
- 
 

10,000 
 

 
 

20,000 
 
- 
 

10,000 
 

 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 

1) โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อน  
ในเขตพ้ืนที่ต าบลแควอ้อม 
(2)  โครงการส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา  และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชน 

 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

 
 

20,000 
 

20,000 

 
 

20,000 
 

20,000 

 
 

20,000 
 

20,000 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

  1.2.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) โครงการปลูกผักริมรั้ว 
(2) โครงการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
(3) โครงการคุณธรรมน าความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

15,000 
30,000 

 
25,000 

 
 

15,000 
30,000 

 
25,000 

 

 
 

15,000 
30,000 

 
25,000 

 

 
 

15,000 
30,000 

 
25,000 

 

 

1.3 สร้างจิตส านึกและ      
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
(1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน  
(กิจกรรมโตไปไม่โกง) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

1.3.2  สร้างส านึกและความตระหนักในการต่อต้าน      
การทุจริต 
(1) กิจกรรม  “ประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต” 
(2) กิจกรรม  “สร้างจิตส านึก  ค่านิยมแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.แควอ้อม” 

 
 

10,000 
30,000 

 
 

 
 

10,000 
30,000 

 
 

10,000 
30,000 

 
 

10,000 
30,000 

 

1.3.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
(1)  โครงการเยาวชนไทยใส่ใจพัฒนาชุมชน 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 

     
มิติที่ 1 รวม 3  มำตรกำร     4  กิจกรรม    12  โครงกำร 200,000 200,000 200,000 200,000  

 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1  สร้างเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
(1)  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน 
เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
(1) มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล” 

(2) มาตรการ “ออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
หัวหน้าส่วนราชการ” 
(3) กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

2.2.2  การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
(1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

(2) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

  2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  โดยให้ความส าคัญดังนี้ 
(1) กิจกรรม “การจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ” 

 
 
 

30,000 

 
 
 

30,000 

 
 
 

30,000 

 
 
 

30,000 

 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ท าการ  และในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 
(2) โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ  พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใด
ของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) มาตรการ  “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ   
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

10 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน / บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ  การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน / บุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
(1) โครงการพ่อ – แม่ ดีเด่น 

 
 

20,000 

 
 

20,000 

 
 

20,000 

 
 

20,000 

 

2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
(1) กิจกรรม  “ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน  
องค์กรดีเด่น  ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) กิจกรรม  “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ” 

 
 
- 
 
 

10,000 

 
 
- 
 
 

10,000 

 
 
- 
 
 

10,000 

 
 
- 
 
 

10,000 

 

2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(1)  กิจกรรม “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 

10,000 

 
 

10,000 

 
 

10,000 

 
 

10,000 

 

2.5  มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม
จริยธรรมและบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(1) กิจกรรม“การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
(2) มาตรการ  “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 

  2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด 
อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฎิบัติราชการของ อปท. 
(1) มาตรการ “จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต” 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

  2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน 
อปท.ที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
(1) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อมว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
(2) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

มิติที่ 2 รวม 7  มำตรกำร     9  กิจกรรม    3   โครงกำร 70,000 70,000 70,000 70,000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
(1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
(2) มาตรการ  “ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  หอกระจายข่าวของ อบต. วารสาร  
และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

(3) กิจกรรม  “อบรมให้ความรู้ตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  พ.ศ. 2540” 

 
 
- 
 
- 
 
 
 

10,000 

 
 
- 
 
- 
 
 
 

10,000 

 
 
- 
 
- 
 
 
 

10,000 

 
 
- 
 
- 
 
 
 

10,000 

 

3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ      
การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับ  
ที่ก าหนดให้ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
(1) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านงานบุคคล  
งบประมาณ  การเงิน การพัสดุ การค านวณราคากลาง  
รายงานผลการปฏิบัติงาน”                             

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

  3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน 
(1) มาตรการ  “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
(2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์                     

 

 

- 

25,000 

 

 

- 

25,000 

 

 

- 

25,000 

 

 

- 

25,000 

 

3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
(1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 

16,000 

 
 
 
 

16,000 

 
 
 
 

16,000 

 
 
 
 

16,000 

 

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/
ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
(1) มาตรการ  “การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 
(2)  โครงการอบต.เคลื่อนที่ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน 
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง  ระยะเวลา
และแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1) มาตรการ “การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างมี
ประสิทธิภาพ” 

2) มาตรการ “เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต” 

 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
- 
 
 
- 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

 3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
(1) มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล” 
(2)  กิจกรรม “ส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล” 
(3)  มาตรการ  “การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน” 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
(1) มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
(2)  โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อปท. ในระดับ
อ าเภอ 

 
 
 

30,000 

 
 
 

30,000 

 
 
 

30,000 

 
 
 

30,000 

 

3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(1) มาตรการ “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 

(2) มาตรการ  “ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 

(3) มาตรการ  “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น” 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

มิติที่ 3 รวม 12  มำตรกำร     3  กิจกรรม   4   โครงกำร 81,000 81,000 81,000 81,000  
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
(1) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ 
(2) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน          
โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
(1) มาตรการ  “ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 
ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง 
(1) มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง  
การโอน ย้าย” 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 
 
- 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของทางราชการ 
(1) กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ    
การรับการจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล” 
(2) กิจกรรม  “การรายงานผลการใช้จ่ายให้ประชาชนทราบ” 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 

4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ  
(1) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  
(2) มาตรการ “สนับสนุนการตรวจสอบโดยภาคประชาชน” 

 
 

20,000 
- 

 
 

20,000 
- 

 
 

20,000 
- 

 
 

20,000 
- 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่ก าหนดไว้ 
(1) โครงการเพ่ิมศักยภาพ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(2) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  
ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
 
 

200,000 

20,000 

 
 
 

200,000 

20,000 

 
 

 
200,000 

20,000 

 
 

 
200,000 

20,000 

 

4.3.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ     และวิธีการ
ที่กฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(1) กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร” 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
(1) มาตรการ  “เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4.4.2  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(1) มาตรการ “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต”             

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

มิติที่ 4 รวม 5  มำตรกำร     3  กิจกรรม    5  โครงกำร 240,000 240,000 240,000 240,000  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ส่วนท่ี 3 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชำชนในท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  -   โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

-  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
-  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

-  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย 
  -   มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
  -  มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

 1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 
  -   กิจกรรม “ให้ความรู้  เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อม” 

-  มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

  
……………………………………………………………………………………. 
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1. ช่ือโครงกำร : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น 
ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไก
การน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ  
จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้นแล้ว  
แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมภิบาล
ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  จึงจัดท าโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. เป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 

 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 

 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 

 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมำณทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ช่ือโครงกำร : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ใน
การด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
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 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 
7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
  
8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1. ช่ือโครงกำร : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่ อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จมีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใด ๆ แล้ว 
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ 
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่ าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาท
แห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อ
หน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวั นได้อย่าง    
ปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน  
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 
7. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 7.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม 
 7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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1. ช่ือโครงกำร : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา  
   และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่
ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และ
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
ดังกล่าวนี้ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ                
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
4. เป้ำหมำย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1  -  2564 
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8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ ๘0 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1. ช่ือมำตรกำร  : “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 
   
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล     
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิ ชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 
5. พืน้ที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับ อ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและ         
มีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  25๖1  -  2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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1. ช่ือมำตรกำร  : “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้าน      
การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ          
ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖1 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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1. ช่ือกิจกรรม  :  “ให้ความรู้  เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 

 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ       
โดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ – 256๑ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กร  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล   เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ    
จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้พนักงาน
ทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน    
เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 
4. เป้ำหมำย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
5. พืน้ที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  25๖1 – 2564 
 
8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ช่ือมำตรกำร  :  “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง   
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ          
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ        
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
ในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล          
แควอ้อม 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 25๖1  -  2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.1 สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักในกำรต่อต้ำนทุจริต  ประกอบด้วย 
  -   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

-  กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามทุจริต” 
-  มาตรการ “เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเก่ียวกับการปราบปรามการทุจริต” 

 1.2.2 สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ ประกอบด้วย 
  -   โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่ต าบลแควอ้อม 

-  โครงการส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว  
พัฒนา  และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
 1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
  -   โครงการปลูกผักริมรั้ว 

-  โครงการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
-  โครงการคุณธรรมน าความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  
……………………………………………………………………………………. 
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1. ช่ือโครงกำร  :  “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน  ทุกภาคส่วนของสังคม ต่างให้
ความส าคัญกับธรรมาภิบาลมาตรฐานความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกส าคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  ช่วยให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ปฏิบัติงาน  ผู้น าชุมชนและประชาชน
ทั่วไปมีความรับผิดชอบตระหนักในการใช้อ านาจหน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  ปฏิบัติภารกิจ
หรือบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาสังคมเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมแก่ประชาชน ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ทั้งนี้ เมื่อได้พิจารณาถึงผลผลิต (Out put) 
และผลลัพธ์ (Out Come)  จากการน าหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานความโปร่งใสมาเป็นแนวทางปฏิรูป       
การบริหารจัดการกลไกของหน่วยงาน องค์กรแล้ว พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่จะสามารถพัฒนายกระดับ
ขับเคลื่อนหน่วยงานของตน   เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปร่งใสนั้น 
ประกอบด้วย ตัวแปรส าคัญ  4 ประการ  คือ 

1. ตัวแปรเกี่ยวกับนโยบายขององค์กรและศักยภาพผู้บริหาร 
2. ตัวแปรเกี่ยวกับความชัดเจนในโครงสร้างและรูปแบบกลไกการตรวจสอบภายในขององค์กร 
3. ตัวแปรเกี่ยวกับการใช้อ านาจและมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ 
4. ตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถในการสนองตอบข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชน 

 

 ดังนั้น  จากตัวแปรดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันหรือน าพาให้องค์กร
ก้าวไปสู่ความส าเร็จในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปร่งใสได้หรือไม่นั้น  จะต้องมี
องค์ประกอบหลายส่วน  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลาง
สู่หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดให้หน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง และมีอ านาจในการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  ทั้งนี้  เพ่ือคุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นส าคัญ และ
ทิศทางตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว  ท าให้การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่นต้องปรับเปลี่ยนไปในประการส าคัญที่มุ่งหมายให้หน่วยงานส่วนของตนได้มี
รูปแบบการบริหารจัดการที่ดี (Good  Governance)  รวมทั้งจัดให้มีบริการสาธารณะตามมาตรฐาน         
ที่ประชาชนมุ่งหวัง  เพ่ือคุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาค  และประเทศเป็นส่วนรวม  ดังนั้น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีความใกล้ชิดผูกพันในการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง  ควรมี
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2560– 2564 
 

3. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือเสริมสร้างให้คณะบริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ผู้แทนชุมชน 
ประชาชนและเยาวชน มีจิตส านึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอด   
การทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด 

 ๒.เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใส ของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ 
 ๓. เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะบริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า 
ผู้แทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ  เพ่ือป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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4. เป้ำหมำย 

 -  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และพนักงานส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   
             - ผู้แทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลแควอ้อม 
 

5. สถำนทีด่ ำเนินกำร 

 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๒. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ(รายละเอียดตามก าหนดการ) 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน  

              ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมำณ 

 งบประมาณตั้งไว้   20,000  บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา  และพนักงานส่วนต าบล  ผู้แทนชุมชน 
ประชาชนและเยาวชน มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล  ผู้แทนชุมชน ประชาชน 
และเยาวชน ตระหนักและให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติงาน 

 3. คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล  ผู้แทนชุมชน ประชาชน 
และเยาวชน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข 
 4.จัดตั้งศูนย์ประสานงานและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าต าบลแควอ้อม 
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1. ช่ือกิจกรรม  :  “ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามทุจริต” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การทุจริตในสังคมไทยส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติรูปแบบ  การทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับ
สินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน มากขึ้น  ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิง
นโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ
ในวงกว้าง   ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการ
ความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งพบว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง 
และจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ทวีความ
ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

 

3. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือบูรณาการความรว่มมือจากทุกภาคสว่น ในการสร้างวฒันธรรมการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ 

 ๒. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 ๓. เพ่ือป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

4. เป้ำหมำย 

 -  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และพนักงานส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   
             - ผู้แทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลแควอ้อม 
 

 

5. สถำนทีด่ ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกันเป็นเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  ในทุกวันศุกร์   เพ่ือเป็น
การปลูกฝังจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน  

             ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมำณ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา  และพนักงานส่วนต าบล  ผู้แทนชุมชน 
ประชาชนและเยาวชน มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล  ผู้แทนชุมชน ประชาชน 
และเยาวชน ร่วมเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นพลัง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข 
  3. ปลุกจิตส านึกให้ประชาชนด้วยกันเองได้ร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
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1. ช่ือมำตรกำร  :  “เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเก่ียวกับการปราบปรามการทุจริต” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  เป็นปัญหาที่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ  สังคมและความมั่นคง
ของชาติ  และสังคมเริ่มสนใจและให้ความส าคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้น  ประชาชนมีความหวังในกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งของประเทศและหน่วยงานรัฐมากขึ้น  ตลอดจนเริ่มให้ความส าคัญกับ
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่าได้ท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามความคาดหวังของ
ประชาชนที่ต้องการความโปร่งใส  ตรวจสอบได้แล้วหรือไม่  กลไกของกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  ชอบธรรมมากน้อยเพียงใด  ซึ่งบุคลากรและหน่วยงานที่เป็นกลไกของ
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจ าเป็นต้องมีค าตอบที่ชัดเจนแก่สังคม  ดังนั้นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการจ าเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยป้องกัน   
 

 

3. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ติดตาม  การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานรัฐ 

 ๒. เพ่ือประสานความร่วมมือในการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนากลไกในการตรวจสอบ  รวมถึงสร้างกระบวนการป้องกันในการแจ้ง
ข้อมูล  เบาะแสการทุจริต 

 

 

4. เป้ำหมำย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และพนักงานส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   
 

 

5. สถำนทีด่ ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

อย่างน้อยร้อยละ  20 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน  

            ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมำณ 

 งบประมาณตั้งไว้   10,000  บาท (หมื่นบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา  และพนักงานส่วนต าบล  ผู้แทนชุมชน 
ประชาชนและเยาวชน มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 2. คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล  ผู้แทนชุมชน ประชาชน 
และเยาวชน ร่วมเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นพลัง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข 
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1. ช่ือโครงกำร  :  “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่ต าบลแควอ้อม” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เนื่องด้วยปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
โดยตรง เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าดคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรอกมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน
อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของผิวในพ้ืนที่นั้นๆ ลงได้เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ได้น้อมน าพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้างครอบครัวชุมชน 
ให้พ่ึงตนเองเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์เพ่ือสนองพระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ และเพ่ือให้พสกนิกรชาวแควอ้อม ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดท าโครงการ  “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่ต าบล
แควอ้อม” โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๗ (๗) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตส านึกและให้ประชาชนชาวต าบลแควอ้อม ตระหนักถึงความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป 

 ๒. เพ่ือร่วมฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่น ชุมชนสนอง
พระราชเสาวนีย์ ในด้านการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เป็นเมืองที่น่าอยู่ สวยงามและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 ๔. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 1.  มีจ านวนต้นไม้เพ่ิมมากข้ึนในเขตต าบลแควอ้อม 

 2.  ประชาชนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม  จ านวน  100  ราย 

 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม และแหล่งน้ า        
คูคลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑. ประชุมผู้บริหารและผู้น าชุมชนที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจในโครงการ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อการมีส่วนร่วม 

 ๓. ให้มีการส ารวจพื้นที่ส าหรับรองรับการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ 

 ๔. จัดพลังมวลชนชาวต าบลแควอ้อม ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  25๖1 -  2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 2๐,๐๐๐  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ประชาชนชาวต าบลแควอ้อม   ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

  ๒. ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ รวมทั้งมีจิตส านึกและความรู้สึก
เป็นเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนที่สี
เขียวอย่างยั่งยืน 

  ๓. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ งบรรเทา
ปัญหาสภาวะโลกร้อนของภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี 

  ๔. ประชาชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
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1. ช่ือโครงกำร :  “ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว   
      พัฒนา  และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน”   
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้
ที่ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง     
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือ
ประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” 
หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและ
สมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์
ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ  “ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน” เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ 
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และปลูกจิตส านึก 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม       
จ านวน 8 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว   
รั้วกินได้ เป็นต้น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน 8 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม    
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม และแหล่งน้ า  คู
คลอง ในเขตพ้ืนทีต่ าบลแควอ้อม 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

46 

 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 6.1 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท า
ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 6.2 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  25๖1 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 2๐,๐๐๐  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทุกหมู่บ้าน 
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1. ช่ือโครงกำร :  ปลูกผักริมรั้ว 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับบริการ

รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ
ที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้      
ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี   เพ่ือเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ 
ท าให้สารเคมีท่ีเป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เป็น
การแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มี
ประโยชน์   แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้        
การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชนบ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
 3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื้นเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
 3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใช้สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ  
 3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในต าบลแควอ้อม 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ขั้นเตรียมการ 
  -  มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเป็นผู้ประสาน 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
  -  บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเป็นผู้ประสานงาน 
 6.2 ขั้นปฏิบัติ 
  -   รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก 

     อินทรีย์ เพ่ือให้สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 
  -  แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก 
  -  กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน
     และกัน 
  -  จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
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 6.3 ขั้นประเมินผล 
  -  การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว 
  -  มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค 
     (จ านวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 
  -  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 
  -  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
  -  มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา
     แนวทางแก้ไขร่วมกัน 
  -  ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 15,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
 10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
 10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

49 

 

1. ช่ือโครงกำร : “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความ
เป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผน
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” 
ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการ
ส าคัญคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริม
ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้
ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลแควอ้อม 
 3.2  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนในต าบลแควอ้อม 
 3.3  สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 3.4  สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
 3.5  สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลแควอ้อม 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 6.2  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 6.3  ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 6.4  ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
 10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1. ช่ือโครงกำร :  “คุณธรรม น าความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
โครงการคุณธรรม น าความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเล็งเห็นสภาพ        ความเป็นอยู่ที่
ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงาน
ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ 
ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง 
“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี  ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้  ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และ
เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และ
ความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงได้พิจารณาอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดปากน้ า         
(อมรวิมลจันทร์)  ในการจัดท าโครงการคุณธรรมน าความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

            
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 เพ่ือให้บุคลากร/นักเรียนในสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการด ารงชีวิต 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 นักเรียน ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจ 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนวัดปากน้ า  (อมรวิมลจันทร์) 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดปากน้ า  (อมรวิมลจันทร์) ด าเนินโครงการ 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 - 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 25,๐๐๐  บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้ เข้าร่วมโครงการให้ความส าคัญของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแกเ่ด็กและเยำวชน 
 1.3.1 สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต  ประกอบด้วย 
  -   โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง) 
 1.3.2 สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประกอบด้วย 
  -   กิจกรรม  “ประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต”   

-  กิจกรรม  “สร้างจิตส านึก  ค่านิยม  แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.แควอ้อม” 
 1.3.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ ประกอบด้วย 
  -   โครงการเยาวชนไทยใส่ใจพัฒนาชุมชน 
  

……………………………………………………………………………………. 
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1. ช่ือโครงกำร :  “สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลแควอ้อม”  
               (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่

สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลแควอ้อม  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น   เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้ เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเอง
และผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม    มี
ความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน         
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม    
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ 
ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
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5. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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1. ช่ือกิจกรรม :  “ประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน  คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

 ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้  หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย  สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม  จริยธรรม  อย่างยั่งยืน  
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป  ความล้มเหลวของคุณธรรม  จริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่น ๆ  ตามมาอีกมากมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมตระหนัก
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงได้จัดโครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัว
เห็นความส าคัญ  หันมาสนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
และการโกงทุกรูปแบบ  และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตได้ผลดีที่สุด 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพื้นท่ี  
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่
เยาวชนในพื้นท่ี  

4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม  20  คน   

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

6.  วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะครูโรงเรียนวัดปากน้ า 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง        
ทุกรูปแบบ 
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1.ช่ือกิจกรรม  :  “สร้างจิตส านึก  ค่านิยมแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.แควอ้อม” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล  
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเป็นค่านิยมพ้ืนฐาน หรือระบบคุณค่าส าหรับการยึดถือและ

ประพฤติปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันของสังคม จึงเป็นปัจจัยส าคัญของความมั่นคงผาสุกของประเทศชาติ   และ
ประชาชน  สังคมประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม การปกครองมีธรรมาภิบาล สังคม
ประเทศนั้นจะเข้มแข็ง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ในทางตรงกันข้าม หากสังคมประเทศใดขาดเสียซึ่ง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสังคมประเทศนั้นย่อมอ่อนแอ แตกแยกและอาจถึงขั้นล่มสลายได้ ปัญหา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทยได้สะสมตัวมายาวนานและแผ่ขยายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนปัญหาได้กระจายไปทั่วทุกวงการและทุกระดับขององคาพยพ ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์     
ความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติอย่างรุนแรงจนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องเข้ามาเพ่ือ
แก้ปัญหาการเมืองและเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ่ ซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากความบกพร่องความเสื่อมทาง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้คนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  : 
๒๕๕๘) 

สถานการณ์ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยที่ระดับกลางและฐานล่างของสังคม สถาบัน
ครอบครัวโดยทั่วไปมีความอ่อนแอลงไปมาก ชุมชนก็แตกสลายจากผลกระทบนโยบายการพัฒนาที่ขาด สมดุล 
เยาวชนชายหญิงของเราทั่วประเทศอยู่ในภาวะสับสนทางความคิดและพฤติกรรม แยกผิดชอบชั่วดีไม่ออก   มี
ปัญหายาเสพติด เซ็กซ์ ความรุนแรง โรคเอดส์ ท้องไม่พร้อม แม่วัยเด็ก ฯลฯ สังคมมีปัญหาความไม่มั่นคง ความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คดีอาชญากรรมเพ่ิม คนล้นคุก คนไข้ยาเสพติดล้นโรงพยาบาล         คดี
ความมั่นคงเพ่ิมอย่างน่าตกใจ สังคมแตกแยกทางความคิดความเชื่อในทางการเมือง น าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรง
จนเกิดเหตุการณ์ปะทะ  มีการบาดเจ็บล้มตายอย่างต่อเนื่อง สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการ และองค์กร
อิสระที่มีหน้าทีร่ับผิดชอบโดยตรงในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเท่าที่มีอยู่  ล้วนมีข้อจ ากัดและมี
ปัญหาในด้านศักยภาพ ต่างคนต่างท า บูรณาการกันไม่ได้และบางสถาบันก็มีความเสื่อมถอยจากภายใน จึงไม่
สามารถรับมือกับปัญหาวิกฤตนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันกับสถานการณ์ 

สภาพปัญหาของกลุ่มต่าง ๆ ภาคการเมือง นักการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่นจ านวนมากขาด
คุณธรรม จริยธรรมเข้าสู่ต าแหน่งโดยการซื้อสิทธิขายเสียง ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการทุจริตทั้งทางตรงและ
ทุจริตเชิงนโยบาย มีผลประโยชน์ ส่วนตัวทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐจนเป็นปกติวิสัย แทรกแซงการบริหารของ
ฝ่ายราชการประจ าฉ้อฉลโกหก ประชาชนแบบซึ่งหน้า ประชาชนขาดความเชื่อถือ และสถาบันต่างประเทศจัด
ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความ เชื่อมั่นต่อนักการเมืองในระดับต่ าภาคประชาชน มีแนวโน้มยอมรับการทุจริต
ต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น ทั้งในกลุ่ม ประชากรทั่วไป วัยแรงงาน เด็กและเยาวชน การด าเนินชีวิต
ที่ติดยึดวัตถุ ความฟุ้งเฟ้อ ขาดความพอดีพอเพียง ไม่ยึดมั่นในคุณธรรมความดี ท าให้เกิดปัญหาครอบครัว
แตกแยก ชุมชนอ่อนแอและน าไปสู่ปัญหาสังคมมากมาย ทั้งยาเสพติด ค้ามนุษย์ แม่วัยเด็ก การตั้งครรภ์ไม่
พร้อม การเรียนตกต่ า ความรุนแรง อาชญากรรม ฯลฯ(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  : ๒๕๕๘) 

ปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา  สังคมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาเรื่องคุณธรรม ทั้งของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ สาเหตุ
เกิดจากกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมที่เน้นการสอนสั่ง ไม่สนใจการสอนผ่านแบบอย่าง     ไม่ตระหนักใน
ผลเสียของแบบอย่างที่ไม่ดีที่มีต่อเด็กและเยาวชน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน  ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้    
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ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนใน
สังคมที่จะต้านทานกับปัญหาต้องขาดความมั่นคง จนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็ กและ
เยาวชน  ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติดเกม  ส าหรับประชาชนทั่วไป  ได้แก่ ปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข  
ปัญหาความสามัคคีในชุมชน  เป็นต้น  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้
เหมาะสม  โดยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  สร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ       
ได้อย่างเท่าทัน   ส่งเสริมการพัฒนาทางจิตใจ  สร้างจิตส านึก  ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม
และจริยธรรม  มีคุณธรรม  สามารถน าหลักของศาสนามาใช้ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก่อให้          
เกิดความรักความสามัคคีภายในชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของ
รัฐบาล  ตลอดจนเห็นความส าคัญของ คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาที่เป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจ  และได้
เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักศาสนาจะท าให้
เกิดความรู้ผิดชอบชั่วดี  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังให้และเด็กและเยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จัก
บาปบุญคุณโทษ รู้จักสิ่งใดควรท า  ไม่ควรท า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับเป็นคนดีมีคุณธรรม น าไปใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างปกติสุข  ซึ่งจะท าให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่ง    ผลให้สามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข   ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชน และ
ประชาชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดิน
ที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา  
 2.  เพ่ือสร้างเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา  
สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 ๔.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการได ้

 ๕. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของศาสนา ปฏิบัติตามค าสอน 
และช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 
 

4. เป้ำหมำย 

 เด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ  50 
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5. สถำนที่ด ำเนินงำน 

 โรงเรียนวัดปากน้ า  (อมรวิมลจันทร์)  
 

6. ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
 

7. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 2. จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3. ติดต่อประสานงวิทยากรที่จะให้ความรู้ในด้านต่างๆ 
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบโดยทั่วถึง 
 5. ด าเนินการฝึกอบรมโครงการฯ  
 6. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในการด าเนินชีวิตตามหลักศาสนา 
 7. ฐานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ ฐานเมตตาธรรมน าปัญญา  ฐานความซื่อสัตย์คือสมบัติของคนดี 
ฐานความสามัคคีคือพลัง  ฐานรับผิดชอบตีกรอบให้เด็กไทย และฐานมานะอดทนฝึกฝนตนได้ โดยแต่ฐานจะมี
วิทยากรแนะน าการท ากิจกรรมและให้ความรู้ เป็นต้น 

8. สรุปผลโครงการ ประเมินโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน 
  

8. งบประมำณ 

 งบประมาณตั้งไว้ ๓0,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.  เด็ก เยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา  
 2.  เด็ก เยาวชน มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา  สามารถน ามา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 ๓.  เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 ๔. เด็กเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการได ้

๕. เด็ก เยาวชน มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของศาสนา ปฏิบัติตามค าสอน และช่วยกันท านุ
บ ารุงศาสนา 
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1. ช่ือโครงกำร  :  โครงการยุวชนไทยใส่ใจพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน      
ทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเป้าหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความส านึกรักท้องถิ่น       
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทุจริต  มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ดังนั้น  เพื่อให้เยาวชนในพื้นท่ีสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และการพัฒนาท้องถิ่นแก่เยาวชนในพื้นท่ี 

 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและ  
การพัฒนาท้องถิ่นแก่เยาวชนในพื้นท่ี 

4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องข้ึนไป 

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

6.  วิธีด ำเนินกำร 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก  ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่น ามาเผยแพร่ 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

2.1.1  แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร  ประกอบด้วย 

- กิจกรรม  “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร” 
 
 

......................................................................................................... 
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1. ช่ือกิจกรรม  : “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว         
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ   
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ใน      
ทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม  
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่มีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง        
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์ส ุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานใน         
การป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 - 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  -  มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  -  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมได้ 

- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

2.2.1  มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร  ประกอบด้วย 

- มาตรการ  “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล” 
- มาตรการ  “ออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

และหัวหน้าส่วนราชการ” 
- กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2  สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน  งบประมำณ  กำรจัดหำพัสดุ  กำรใช้ประโยชน์

ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเคร่งครัด  ประกอบด้วย 

- กิจกรรม  “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
- โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.2.3  สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ / บริกำรประชำชน  เพื่อให้เกิดควำมพึง

พอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
- กิจกรรม  “ การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน

โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ” 
 

......................................................................................................... 
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1. ช่ือมำตรกำร  :  “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานใน
การท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้     
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส         
และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึง     
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้       
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ          
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดั ง นั้ น  เ พ่ื อ เ ป็ นก า รส่ ง เ ส ริ ม กา ร พัฒนาคุณภ าพ              
การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส      
และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน 1 มาตรการ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1  -  2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 -  มีมาตรการด าเนินงานด้านบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน 1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 -  ลดข้อร้องเรียนในด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมไม่น้อยกว่า 90 % 
 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
 -  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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1. ช่ือมำตรกำร  :  “การออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
       ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ”  

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ทั้งที่ เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537   หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต  ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการ
สั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล   และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลได้   และก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  รองจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย และ
อ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น  

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

70 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้รององค์การ
บริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 6.2  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 6.3  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
   มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

71 

 

1. ช่ือกิจกรรม  : “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ        
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูง ใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้น        
ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ   
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2545 ลงวันที่ 24 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2545           
ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ด้วยเหตุผลนี้ เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส            
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานครู   โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ  และ
หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล       
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู และลูกจ้างประจ า  
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2545  ลงวันที่  26  เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบุคคล   องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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1. ช่ือกิจกรรม   :  “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดใน        
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1   
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ช่ือโครงกำร  : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9)         
ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง        
ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมทุกโครงการและกิจกรรม 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม      
ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ
ราชการ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  -  ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  -  ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  -  ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  -  ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  -  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  -  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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1. ช่ือกิจกรรม  :   “การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
       โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค า
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  ติดตามความคืบหน้า 
และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงาน
เพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน 
ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี ้ องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู ้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด          
การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใส         
ในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและ  
คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

2.3.1  มีกำรจัดท ำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

- กิจกรรม  “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 
- โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ 
2.3.2  มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรส่ัง อนุญำต  อนุมัติ  ปฏิบัติรำชกำรแทน

หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

- มาตรการ  “การมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 
 

…………………………………………………. 
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1. ช่ือกิจกรรม  :  “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ   
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546             
โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวก  
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชน   
มารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ    
ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มี
คุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมให้กับประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได ้
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
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1. ช่ือโครงกำร  :  จัดท าคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 

     อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

   พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม
มาตรา 7 ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ
ยื่นค าขอ  ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ...” โดยมีเป้าหมาย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  จึงได้จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน” ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
    3.2 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
      ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือประชาชน 
 6.3 ด าเนินการจัดท าคู่มือประชาชน   
 6.4 ประกาศให้ประชาชนทราบ 

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

82 

 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่
ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ 
สถานที่ให้บริการ 
 10.2  เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 10.3  เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 10.4  เพ่ือสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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1. ช่ือมำตรกำร   : “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น     
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก /
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บั งคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่    
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้ งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้ บริหาร        
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

84 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน / บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร  กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ 
2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน / บุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม   

ประกอบด้วย 

- โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 

- กิจกรรม  “ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

-  กิจกรรม  “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ” 
2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรม  “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 

 
 

......................................................................................................... 
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1. ช่ือโครงกำร   : พ่อ – แม่ดีเด่น  

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาครอบครัวเปนหนวยสังคมที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการสรางทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพใหกับสังคม และแมมีบทบาทส าคัญอยางมากในการอบรม สั่งสอนใหบุตร ธิดา มีคุณธรรม 
จริยธรรม เติบโตเปนคนดี “พ่อ -แม” จึงเปนบุคคลที่มีความส าคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ         
“พ่อ - แม” ที่ไดท าหนาที่ของ “พ่อ - แม” โดยสมบูรณจึงสมควรไดรับการยกยองใหก าลังใจ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือคัดเลือกประชาชนในต าบลแควอ้อมที่ปฏิบัติหนาที่ “พ่อ-แม” ไดโดยสมบูรณ 

๑.๒ เพ่ือเสริมสรางส านึกของความเปน “พ่อ-แม” ที่ดีใหแกต าบลแควอ้อม 
๑.๓ เพ่ือเผยแพรเกียรติคุณของผูที่ไดรับคัดเลือกใหปรากฏ และเปนแบบอยาง 

 
4. เป้ำหมำย 
 คัดเลือก  พ่อ – แม่ดีเด่น  ภายในต าบลแควอ้อม  หมู่ละ  1  คน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก พ่อ – แม่ดีเด่น 

 6.2 ให้แต่ละหมู่บ้านเสนอรายชื่อ  พ่อ – แม่ ดีเด่น   
 6.3 คณะกรรมการคัดเลือกฯ  พิจารณาคุณสมบัติของ พ่อ – แม่ ดีเด่น 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000  บาท   
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ควรน าไปเป็นแบบอย่าง 
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1. ช่ือกิจกรรม :  “ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ       
              เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่ เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิต             
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวมถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลแคว
อ้อมผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมอย่างสม่ าเสมอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้าน
การทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล    แควอ้อม โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคล
ผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคล
ตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 -  ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 -  ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล /หน่วยงาน/ องค์กรดีเด่นที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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1. ช่ือกิจกรรม  : “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล   
ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ     ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคลที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล  ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
4. เป้ำหมำย 
 ประชาชนในพื้นที่ต าบลแควอ้อม 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  -  ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  -  ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น (ประชาชน) 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10,000  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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1. ช่ือกิจกรรม  :  “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (รัชกาลที่  9 )
ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารง    
อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน
เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด
คละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็น
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ 
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
และสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแควอ้อมคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เป็นต้นแบบ จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10,000  บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
9. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
 
10. ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชน  ผู้ ท า คุณประ โยชน์ ไ ด้ รั บกา ร เ ชิ ดชู เ กี ย รติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

2.5.1  ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์  
สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี   ประกอบด้วย 

- กิจกรรม  “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
-  มาตรการ  “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2.5.2  มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร  จังหวัด  อ ำเภอที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- มาตรการ  “จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 
2.5.3  ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  กรณีที่มีเรื่อง

ร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

-  มาตรการ  “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

-  มาตรการ  “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
 

......................................................................................................... 
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1. ช่ือกิจกรรม :  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ     
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมจึงได้จัดท ากิจกรรม “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”     
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดขีึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมนิการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ช่ือมำตรกำร  : “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 -  การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 

 -  การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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1. ช่ือมำตรกำร  : “จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  ตามท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  4  
ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 – 2564)  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  และแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ  50 

 ส านักงาน  ป.ป.ช.  เห็นว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความส าคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม  จึงได้จัดท ามาตรการ  “จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงเห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อมในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม   
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.2  เพ่ือสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนัก  ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ
ประพฤตปิฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3.3  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

3.4 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

3.5 เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 4.2 เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของข้าราชการ 
 4.3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 4.4 กลไก มาตรการ รวมถึง เครือข่าย ในการตรวจสอบการปฏิบัติร าชการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 4.5 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อม  โดยมุ่งเน้นในการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบ 
 6.2  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 6.3  ประกาศให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1  เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้         
การบริหารงานมีความโปร่งใส 

10.2  จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการ
ทุจริตได้ 

10.3 ก่อให้เกิดความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึง
ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย 
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1. ช่ือมำตรกำร  : “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา 
      เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ        
          ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง     
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ    
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ      
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 
4. เป้ำหมำย 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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1. ช่ือมำตรกำร  : “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม   ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม         
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

104 

 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
-  มาตรการ  “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น” 
-  มาตรการ  “ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามบอร์ดประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  หอกระจายข่าวของ  

อบต.  วารสาร  และสิ่งพิมพ์ต่าง” 
-  กิจกรรม  “อบรมให้ความรู้ตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540” 
3.1.2  มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  กำรบริหำรงบประมำณ  

กำรเงิน  กำรจัดหำพัสดุ  กำรค ำนวณรำคำกลำง  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  
วิธีกำรที่กฎหมำย  ระเบียบ  กฎข้อบังคับที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชน
ทรำบและตรวจสอบได้ 

-  กิจกรรม  “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านงานบุคคล  งบประมาณ  การเงิน  การพัสดุ  การ
ค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน” 

3.1.3  มีกำรปิดประกำศ  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับ
กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน 

-  มาตรการ  “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 
-  โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

........................................................................................................... 
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1. ช่ือมำตรกำร:   “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
                        ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
ประชาสัมพันธ์   ส านักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้           
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ          
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน 1 แห่ง 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม) 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบั ติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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1. ช่ือมำตรกำร:   “ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามบอร์ดประชาสัมพันธ ์ เว็บไซต์  หอกระจายข่าวของ  อบต.  
      วารสาร  และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ   
 ดังนั้น   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  และ
หอกระจายข่าวของ อบต.  วารสาร  และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทันท่วงที   
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1  บอร์ดประชาสัมพันธ์   
 4.2  เว็บไซต์ 
 4.3  หอกระจายข่าวของ อบต. 
 4.4  วารสาร 
 4.5  สิ่งพิมพ์ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  หอกระจายข่าวของ  อบต.  
วารสาร  และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เป็นปัจจุบัน 

 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖1  -  2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพ่ิมข้ึนร้อยละ  20 
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1. ช่ือกิจกรรม  : “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ    จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม    มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม    จ านวน 60  คน 
 (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 50 คน) 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย   ร้อยละ  80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  ร้อยละ  80 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
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1. ช่ือกิจกรรม  : “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้ อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่นและการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 - 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของ อบต. ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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1. ช่ือมำตรกำร :  “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก          
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ    
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบในภาครัฐ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลและปิดประกาศ
ข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของ อบต. ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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1. ช่ือโครงกำร  :  โครงกำรส่ือประชำสัมพันธ์ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล   จึง
จ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไร
บ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมี
ผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อมอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
 4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้ำหมำย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง 
 4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล  และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4.4  จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 4.5  จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
 4.6  จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 4.7  จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
 4.8  จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
 4.9  จัดท าของที่ระลึก 
 4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.13  เสียงตามสาย 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ด าเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 25,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมเป็นตัวชี้วัด           
โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 -  ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  และมีความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น  กำรรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.1  มีกระบวนกำรกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพำะกำรด ำเนินกจิกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่  และ
สุขอนำมัยของประชำชนในท้องถิ่น 

-  โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน/แผนพฒันาท้องถิ่น 
3.2.2  มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

-  มาตรการ  “การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบล” 
-  โครงการอบต.เคลื่อนที่ 
3.2.3  มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถึงกำร

ได้รับเร่ือง  ระยะเวลำ  และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

-  มาตรการ  “การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทราบอย่างมี
ประสิทธิภาพ” 

-  มาตรการ  “เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต” 

 

........................................................................................................... 
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1. ช่ือโครงกำร :  จัดประชาคมแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน             
มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจ าปีทุกปี เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ในปีถัดไปส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงได้จัดให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม 
 3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 8 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

117 

 

 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 8 หมู่บ้าน 
  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 16,๐๐๐ บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ช่ือมำตรกำร :    “การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ. ๒๕๔๖   ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง   เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑.  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อมมีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3.2  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นในทิศทาง
เดียวกัน 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดประชุมเพ่ือชี้แจง และพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าใน
การบริการ โดยมีการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2561 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ความพึงพอใจของผู้ร้องทุกข์  มีความพึงพอใจร้อยละ 80  
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1.  ช่ือโครงกำร  :   อบต.เคลื่อนที่ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้าที่
ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากที่สุด   
และเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  5  พ.ศ. 2546   ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม   รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ 
อบต.   ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลแควอ้อม  การจัดท างบประมาณ   การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปร
ส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน   ให้ได้รับทราบข่าวสาร   มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น  และน าข้อมูลจากการท า
เวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   องค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม   จึงได้จัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที ่ ประจ าปี  พ.ศ. 2560 ขึ้น   เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร   ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่น   เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลต่อไป  นอกจากนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม    ยังได้ให้บริการกับ
ประชาชนในงานด้านต่าง ๆ  คือ  กองคลังได้ให้บริการรับช าระภาษีท้องที่   ภาษีอ่ืน ๆ  รับช าระค่าน้ าประปา
และกองช่างให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่  กองการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจน าบุตรหลานเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร   ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและ
ร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นท่ีต าบลโนนกอก 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือการบริหารจัดการเป็นไปตามแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 ๒.๒  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๒.๓  เพ่ือออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
 ๒.๔  เพ่ือให้บริการรับสมัครเด็กเล็กนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 ๒.๕  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน  แล้วน ามาปรับใช้ให้
การบริหารงานเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  ตามกฎหมายการกระจายอ านาจที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลพึงกระท าได้ 

๓.  กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชมุชน  แพทย์

ประจ าต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป         
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๔.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 เดือน  กุมภาพันธ์ – เมษายน  ของทุกปี  

๕.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
 หมู่  ๑  -  8  ต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 

๖.  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 ๖.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
 ๖.๒  ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน  วิธีการข้ันตอนการจัดท าแผนชุมชน 
 ๖.๓  รับจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
 ๖.๔  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เง่ือนไขการรับสมัครเด็กเล็กที่จะเข้ารับการพัฒนาการที่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   
 6.5  ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติต าบลแควอ้อม 
 ๖.6  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ตามแผนก าหนดการออกประชาคมที่วางไว้ 

๗.  งบประมำณ 
 40,000  บาท  

๘.   หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

๙.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการออก
ให้บริการจัดเก็บภาษี  การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 ๙.๒   ผูเ้ข้าร่วมประชุมตระหนกัถึงความส าคัญของการมีส่วนรว่มในการจัดท าแผนพัฒนาได้ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 
 ๙.๓  เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 
 9.4  ประชาชนรับทราบผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ประจ าปี 2558 
 9.5  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเกษตรต าบลในการบริการงานด้านการเกษตรและเทคโนโลยี 
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1. ช่ือมำตรกำร  :   “การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรยีนทราบ
        อย่างมีประสิทธิภาพ” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

9. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

122 

 

1. ช่ือมำตรกำร :    “เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  โดยเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสใน
การบริหารราชการเพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้รับทราบช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต   
 3.2  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังให้องค์กรปราศจากการทุจริต 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่มีการทุจริต 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1.  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการทุจริตโดยใช้เสียงตามสาย  เว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 2.  จัดให้ผู้รับผิดชอบดูแลเมื่อมีการแจ้งการทุจริต 
 3.  ดูแลช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต  ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  ได้แก่  โทรศัพท์  เว็บไซต์  ตู้แสดง
ความคิดเห็น  จดหมาย   
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2561 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ความพึงพอใจของผู้ร้องทุกข์  มีความพึงพอใจร้อยละ 80  
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1  ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ  กำรจัดท ำงบประมำร 

-  มาตรการ  “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล” 
-  กิจกรรม   “ส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล” 
-  มาตรการ  “การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน” 
3.3.2  ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ 

-  มาตรการ  “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
-  โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  อปท. ในระดับอ าเภอ 
3.3.3  ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

-  มาตรการ  “การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 
-  มาตรการ  “ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 
- มาตรการ  “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” 

 

........................................................................................................... 
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1. ช่ือมำตรกำร  : “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดประชุมประชาคม เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1-2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อมและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ช่ือกิจกรรม  : “ส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น                
(ฉบับที่ 2)   พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ 29 กันยายน 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมี
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน  และแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าส าหรับมีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผน
ก้าวหน้าและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี 2562-2565 ขึ้น เพ่ือรับทราบปัญหา 
ความต้องการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่มาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชุมประชาคมต าบลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแควอ้อม  

๓.๒ เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการพัฒนา และความต้องการของประชาชนเพ่ือจะได้น าข้อมูล      
หรือปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม  

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.๔ เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59  

๓.๕ เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยมีแผนพัฒนาสี่ปีเป็นเครื่องมือการบริหารงาน  

๓.๖ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดภายใต้การบริหารงานงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อมที่มีอยู่อย่างจ ากัด และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 สัดส่วนประชากร  ร้อยละ  20  
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมประชาคม  

6.2  แจ้งผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง และประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมประชาคม  
6.3  จัดประชุมประชาคมระดับต าบล เพ่ือรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละ

หมู่บ้าน  
6.4  วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน พร้อมจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
6.๕  จัดท าร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
6.6 เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมพิจารณาเห็นชอบ  
6.7 เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมพิจารณาเห็นชอบ ผ่านผู้บริหารท้องถิ่น  
6.8 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมอนุมัติแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และ

ประกาศใช้แผนพัฒนาต าบล  
6.9 ติดตามและประเมินผล 

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต าบลแควอ้อม  
 10.๒ มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕65)  
 10.๓ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 10.๔ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการในการแก้ไข 
ความเดือดร้อนต่างๆ  
 10.๕ ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแควอ้อมมีแผนพัฒนาสี่ปีที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาที่เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้น  
 10.๖ การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2  พ.ศ. ๒๕59 
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 1.  ช่ือมำตรกำร  :  “การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 
 การพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตามการให้บริการสาธารณะ  และ
สามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานที่ส าคัญจากการแผนชุมชนและแผนพัฒนา  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง มีการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการจัดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน   เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาคม เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่
คณะกรรมการจัดท าแผน ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 

 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่คณะกรรมการ
จัดท าแผน ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
 

4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 โครงการที่บรรจุในแผนชุมชนและแผนพัฒนา 

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

6.  วิธีด ำเนินกำร 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม 
เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 2 ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับการท าประชาคม  
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1. ช่ือมำตรกำร  :   “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม  อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
 
4. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน 
 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อมอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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1. ช่ือโครงกำร  :   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อปท. ในระดับอ าเภอ 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งรวมข้อมูลข่าวสาร

ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระดับอ าเภอ เพ่ือเป็นศูนย์ประกาศข้อมูลข่าวสาร และด าเนินการสอบราคาการประกวด
ราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ระดับอ าเภอ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอ 
       3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         3.3 เพ่ือผลิตเอกสาร โดยส าเนาจ่ายแจก ระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
ประสานงานในเรื่องต่างๆ ของท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้ำหมำย 
 อปท.  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อปท.ในระดับอ าเภอ   
 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการแก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อปท. ในระดับอ าเภอ 
 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  2561 - 2564 

 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 30,000  บาท 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ สามารถรองรับการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
      10.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพ้ืนที่อ าเภออัมพวา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ 
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1. ช่ือมำตรกำร :  “การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม  มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบล    
แควอ้อม  มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   
 3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม   

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
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 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435     
ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด อบต.      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ปีละ 
2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมทราบ เพ่ือน าผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมมอบหมาย 
 6.5  ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6  การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7  การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8  จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม  พร้อมตัวชี้วัด 
 6.9  การติดตามและประเมินผล 
 6.10  การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขตอ่ไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  ) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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1. ช่ือมำตรกำร :  “ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

      กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 
2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/
หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
   
4. เป้ำหมำย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  

6. วิธีด ำเนินกำรโครงกำร 
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564 ) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม   หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม   มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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1. ช่ือมำตรกำร  : “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 28  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ,  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน,  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน,  ผู้ทรงคุณวุฒิที่
ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี      
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
สุจริต 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดประชุมประชาคม เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและปิดประกาศเพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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มิติที่ 4   กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ก ำหนด 

  4.1.1  มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 
  -   โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
   -  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
   4.1.2  มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน  โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำร
ปรับปรุงหรือบริหำรควำมเส่ียง  และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน
ให้ผู้ก ำกับดูแล 
  -   มาตรการ  “ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 
 

.......................................................................................... 
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1. ช่ือโครงกำร :   จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล /ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้างทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึ งถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
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 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
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1. ช่ือโครงกำร : จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้ านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
4. เป้ำหมำย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
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 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 
 
6. สถำนที/่ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม / ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 9.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ช่ือมำตรกำร : “ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 

 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 
2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ
ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
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 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม น าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนแควอ้อม 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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มิติที่ 4   กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
  4.2.1  ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ำกับ  ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล  เกี่ยวกับ
กำรบรรจุ  แต่งต้ัง  โอน  ย้ำยข้ำรำชกำร  พนักงำน  ลูกจ้ำง 
  -   มาตรการ  “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง  การโอน ย้าย” 
   4.2.2  ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ำกับดูแลกำรบริหำรงบประมำณ  กำรรับ – 
จ่ำยเงิน  กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
  -   กิจกรรม  “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่าย  และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล” 
   -  กิจกรรม  “การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ” 
   4.2.3  ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ำกับ  ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 
   -  โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
   -  มาตรการ  “สนับสนุนการตรวจสอบโดยภาคประชาชน” 

 
.......................................................................................... 
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1. ช่ือมำตรกำร :  “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  เกี่ยวกับ 
      การบรรจุ  แต่งตั้ง  การโอน ย้าย” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 -  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 -  การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบ 

 -  มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 -  มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 -  ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 -  การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
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- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 กำรเล่ือนระดับ/เล่ือนต ำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 -  มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ /เลื่อน
ต าแหน่ง 
 -  มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้านและมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 -  มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 -  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 -  มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 -  ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 -  การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 -  ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 กำรเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 -  มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 -  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 -  มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 -  มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 

 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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1. ช่ือกิจกรรม : “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ 
    ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ-รายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
4. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 -  มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 -  มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 -  เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 -  สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
9. ตัวช้ีวัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
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10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลแคว
อ้อม ท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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1. ช่ือกิจกรรม :  “รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง               
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได ้
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแคว้ออม   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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1. ช่ือโครงกำร : อบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะ
ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความ
เข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้ำหมำย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  ) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

10. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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1. ช่ือมำตรกำร :  “สนับสนุนการตรวจสอบโดยภาคประชาชน” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 
4. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซือ้จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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มิติที่ 4   กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
  4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 

  -   โครงการเพิ่มศักยภาพ  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   -  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   4.3.2  ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร
ตำมกระบวนกำร  และวิธีกำรที่กฎหมำย  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
  -   กิจกรรม  “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร” 
 

.......................................................................................... 
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1. ช่ือโครงกำร : เพ่ิมศักยภาพ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใ จ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่ เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงได้จัดท าโครงการ
เพ่ิมศักยภาพ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อมจ านวน 16 คน รวม 20 คน 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ
อบรม 
 6.3 อบรมเพ่ิมศักยภาพ 

 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 200,๐๐๐ บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1. ช่ือโครงกำร : อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   เพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
แควอ้อม  จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4  เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  จ านวน  24  คน 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2  ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม  เข้ารับการอบรม 
 6.3  อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 – 2564   

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา    
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1. ช่ือกิจกรรม  :   “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
 
4. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน 16 คน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม กา รติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4   กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4.3 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community)  และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

  4.4.1  ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

  -   มาตรการ  “เฝ้าระวังการคอร์ปรัปชั่นโดยภาคประชาชน” 
   4.4.2  บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
  -   มาตรการ  “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต” 

 
.......................................................................................... 
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1. ช่ือมำตรกำร  :  “เฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ         
คอร์รัปชันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน    
ในระดับอบต. 
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1. ช่ือกิจกรรม :  “การประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์/บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
 6.๔ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.๕ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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1. ช่ือมำตรกำร  :   “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์
รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล           
แควอ้อม 
 
4. เป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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6. วิธีด ำเนินงำน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทจุริตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
 5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมกับบุคคล องค์กร 
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
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