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     ประกาศองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
เรื่อง ประกาศใช�แผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ   

(พ.ศ.2562 – 2564) 
********************************  

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป!องกันและแก�ไขป8ญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได�กำหนดให�ทุกส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป!องกัน
และแก�ไขป8ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐโดยมุ�งเน�นการสร�างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบเฝ!าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให�เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได�  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ได�แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ก็ได�กำหนดให�มีการบริหารราชการแผ�นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป!องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปFนนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให�การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ในการป!องกันและแก�ไขป8ญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเปFนไปอย�างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559 เห็นชอบยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให�หน�วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร�ชาติไปสู�การปฏิบัติ โดยกำหนดไว�ในแผนปฏิบัติการ 4 ปK และแผนปฏิบัติราชการประจำปK ซ่ึงยุทธศาสตร�
ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร�ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต” 

ดังน้ัน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ ฯให�เกิดเปFนรูปธรรมองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  จึงแสดง
เจตจำนงในการต�อต�านการทุจริตด�วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
(พ.ศ.2562 – 2564)  เพ่ือใช�เปFนกรอบแนวทางในการดำเนินการป!องกันและปราบปรามการทุจริตขององค�การ
บริหารส�วนตำบลเป�าะต�อไป  องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  จึงประกาศใช�แผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 3 ปK 
 (พ.ศ.2562 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท�ายประกาศฉบับน้ี  

 
จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน  

 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี  7   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2561       

 
 
 
 

        (นายเพ่ิมศักดิ์  พรหมคุณ) 
  นายกองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

 

 



คำนำ 

 

จากสถานการณ�การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วต�อเน่ือง และบทเรียนท่ีได�รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ�านมาสู�การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการทุจริตให�สอดคล�องกับสภาพป8ญหาและสถานการณ�
การดำเนินงานด�านการป!องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในป8จจุบัน  โดยจะต�องตอบโจทย�ต�อ
ป8ญหาหรือสถานการณ�การทุจริตที่ประชาชนและหน�วยงานต�าง ๆ ต�องเผชิญอยู�จริง  และเพื่อให�เกิดการบูรณาการ
ความร�วมมือจากทุกภาคส�วนในการต�อต�านการทุจริตทุกรูปแบบอย�างเข�มแข็ง  เพื่อให�ประเทศไทยเปFนประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร�งใสเทียบเท�าสากล ภายใต�วิสัยทัศน� : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต�านทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปKข�างหน�า จะมุ �งสู �การเปFนประเทศที ่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม  เปFนสังคมมิติใหม�ที่ประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได�รับความร�วมมือจากฝdาย
การเมือง  หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชน  เพื่อให�
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังน้ัน  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ ฯ ให�เกิดเปFนรูปธรรม องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ เจตจำนง
ในการต�อต�านการทุจริต ด�วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 3 ปK  
(พ.ศ.2562 – 2564) เพื่อใช�เปFนกรอบแนวทางในการดำเนินการป!องกันและปราบปรามการทุจริตขององค�การ
บริหารส�วนตำบลเป�าะต�อไป 
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ส#วนที่ 1 

 
บทนำ 

 
1.  การวิเคราะห ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค กรปกครองส#วนท3องถิ่น  

การวิเคราะห�ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  มีวัตถุประสงค�เพ่ือต�องการบ�งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู�ในองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน  
ตลอดจนบุคคลหรือหน�วยงานที่อาจเก่ียวข�องกับการทำทุจริต เพื่อพิจารณาว�าการควบคุมและการป!องกันการทุจริต
ท่ีมีอยู�ในป8จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม� 

การทุจริตในระดับท3องถิ่น พบว�าป8จจัยที่มีผลต�อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท�องถิ่น  ได�แก�การ
กระจายอำนาจลงสู�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น แม�ว�าโดยหลักการแล�วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค�สำคัญ
เพื่อให�การบริการต�างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต�อความต�องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต�
ในทางปฏิบัติทำให�แนวโน�มของการทุจริตในท�องถ่ินเพิ่มมากข้ึนเช�นเดียวกัน    

ลักษณะการทุจริตในส#วนขององค กรปกครองส#วนท3องถิ่น  จำแนกเป=น 7 ประเภท  ดังน้ี 
1.  การทุจริตด�านงบประมาณ  
๑.  การทุจริตด�านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซ้ือจัดจ�าง และการเงินการคลัง ส�วนใหญ�เกิดจาก

การละเลยขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 ๒.สภาพหรือป8ญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 ๓.สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�องว�างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔.สภาพหรือลักษณะป8ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู�ความเข�าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 ๕.สภาพหรือลักษณะป8ญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบ 
 ๖.สภาพหรือลักษณะป8ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส�วนต�างๆ 
 ๗.สภาพหรือลักษณะป8ญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท�องถ่ิน 

 
สาเหตุและป@จจัยที่นำไปสู#การทุจริตขององค กรปกครองส#วนท3องถิ่นสามารถสรุปเป=นประเด็นได3 ดังนี้ 

 
 ๑. โอกาส แม�ว�าในป8จจุบันมีหน�วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการป!องกันและปราบปรามการทุจริตแต�
พบว�ายังคงมีช�องว�างที่ทำให�เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล�าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช�กฎหมายท่ีไม�เข�มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม�รัดกุม และอำนาจหน�าที่โดยเฉพาะข�าราชการระดับสูงก็เปFนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทำให�เกิดการ
ทุจริต 
 ๒. สิ่งจูงใจ เปFนท่ียอมรับว�าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ�งเน�นเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมทำให�คนใน
ป8จจุบันมุ�งเน�นท่ีการสร�างความร่ำรวย ด�วยเหตุน้ีจึงเปFนแรงจูงใจให�เจ�าหน�าที่มีแนวโน�มท่ีจะทำพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน 

๓.  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร�งใส การทุจริตในป8จจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ�อนข้ึน โดยเฉพาะการ 
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให�การทุจริตกลายเปFนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร�งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปFนการยากที่จะเข�าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล�านี้ 
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๔. การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได�แก� การจัดซ้ือ-จัดจ�าง เปFนเร่ืองของการผูกขาด 

ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข�องเปFนห�วงโซ�ผลประโยชน�ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให�สินบนแก�เจ�าหน�าที่เพ่ือให�
ตนเองได�รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได�แก� การผูกขาดในโครงการ
ก�อสร�างและโครงสร�างพ้ืนฐานภาครัฐ 
 ๕.  การได�รับค�าตอบแทนท่ีไม�เหมาะสม รายได�ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย ความยากจนถือเปFนป8จจัยหน่ึงที่ทำ
ให�ข�าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต�องการที่จะมีสภาพความเปFนอยู�ที่ดีข้ึน ทำให�เจ�าหน�าที่ต�อง
แสวงหาช�องทางเพื่อเพ่ิม  “รายได�พิเศษ” ให�กับตนเองและครอบครัว 

๖.  การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย�สุจริตเปFนคุณธรรมที่ได�รับการเน�นเปFนพิเศษ
ถือว�าเปFนเครื่องวัดความดีของคน แต�ในป8จจุบัน พบว�า  คนมีความละอายต�อบาปและเกรงกลัวบาปน�อยลง และมี
ความเห็นแก�ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต�ประโยชน�ส�วนตนเปFนท่ีตั้งมากกว�าท่ีจะยึดผลประโยชน�ส�วนรวม 

๗.มีค�านิยมที่ผิด ป8จจุบันค�านิยมของสังคมได�เปลี่ยนจากยกย�องคนดี คนที่มีความซ่ือสัตย�สุจริตเปFนยกย�อง
คนที่มีเงิน คนท่ีเปFนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตำแหน�งหน�าที่การงานสูง ด�วยเหตุนี้ ผู�ท่ีมีค�านิยมที่ผิดเห็นว�าการ
ทุจริตเปFนวิถีชีวิตเปFนเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปFนคนเซ�อ เห็นคนโกงเปFนคนฉลาด ย�อมจะทำการทุจริตฉ�อ
ราษฎร�บังหลวง โดยไม�มีความละอายต�อบุญและบาป และไม�เกรงกลัวต�อกฎหมายของบ�านเมือง 

๒.  หลักการและเหตุผล  
  ป8จจุบันป8ญหาการทุจริตคอร�รัปชั่นในประเทศไทยถือเปFนป8ญหาเร้ือรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนและส�งผลกระทบในวงกว�าง โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�อความม่ันคงของชาติ เปFนป8ญหาลำดับ
ต�น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด�านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส�วนใน
สังคมไทย ไม�ว�าจะเปFนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว�าเปFนองค�กรที่เอ้ือต�อการทุจริตคอร�รัปชั่นและมักจะปรากฏข�าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู�เสมอ ซ่ึงได�ส�งผลสะเทือนต�อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต�อระบบการปกครองส�วนท�องถ่ินอย�าง
ยิ่ง ส�งผลให�ภาพลักษณ�ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอร�รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล�องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ�คอร�รัปชั่น ( Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปFนเครื่องมือท่ีใช�ประเมินการทุจริตคอร�รัปชั่น
ท่ัวโลกที่จัดโดยองค�กรเพื่อความโปร�งใส นานาชาติ (Transparency International – IT)  พบว�า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว�างปK  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  อยู�ที่  ๓๕  - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม  ๑๐๐  โดยในปK  ๒๕๕๘  อยู�
อันดับท่ี  ๗๖ จาก  ๑๖๘  ประเทศทั่วโลก และเปFนอันดับที่  ๓  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร�และ
ประเทศมาเลเซีย และล�าสุดพบว�าผลคะแนนของประเทศไทยปK  ๒๕๕๙   ลดลง  ๓  คะแนน จากปK  ๒๕๕๘  
ได�ลำดับที่  ๑๐๑  จาก  ๑๖๘  ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท�อนให�เห็นว�าประเทศไทยเปFนประเทศที่มีป8ญหาการ
คอร�รัปชั่นอยู�ในระดับสูง  
  แม�ว�าในช�วงระยะที่ผ�านมา ประเทศไทยได�แสดงให�เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป!องกันการทุจริต ไม�ว�าจะเปFน  การเปFนประเทศภาคีภายใต�อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการทุจริต 
 ( United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.  ๒๕๔๖  การจัดตั้งองค�กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งคณะกรรมการป!องกันปราบปรามการทุจริตแห�งชาติได�จัดทำยุทธศาสตร�ชาติ  ว�าด�วยการป!องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล�ว  ๓  ฉบับ แต�ป8ญหาการทุจริตในประเทศไทยไม�ได�มีแนวโน�มที่ลดน�อยถอยลง
สาเหตุท่ีทำให�การทุจริตเปFนป8ญหาท่ีสำคัญของสังคมไทยประกอบด�วยป8จจัยทางด�านพื้นฐานโครงสร�างสังคม ซ่ึงเปFน
สังคมที่ตั้งอยู�บนพื้นฐานความสัมพันธ�แนวดิ่ง  (Vertical Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถมัภ�ท่ี
ทำให�สังคมไทยยึดติดกับการช�วยเหลือเก้ือกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู�ญาติพ่ีน�องและพวกพ�อง  ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย�องคนที่มีเงินและมีอำนาจ  คนไทยบางส�วนมองว�าการทุจริตคอร�รัปชั่นเปFนเรื่อง
ปกติที่ยอมรับได�ซึ่งนับได�ว�าเปFนป8ญหาที่ฝ8งรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต�อดีตหรือกล�าวได�ว�าเปFนส�วนหนึ่งของค�านิยม 
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และวัฒนธรรมไทยไปแล�ว  ผนวกกับป8จจัยทางด�านการทำงานท่ีไม�ได�บูรณาการความร�วมมือของทุกภาคส�วนไว�
ด�วยกัน จึงส�งผลให�การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได�กล�าวมาข�างต�นไม�สามารถทำได�อย�างเต็มศักยภาพ 
ขาดความเข�มแข็ง  
  ป8จจุบันยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช�อยู�เปFนฉบับที่  ๓ เริ่มจาก
ปK พ.ศ.  ๒๕๖๐จนถึงปK พ.ศ.  ๒๕๖๔  ซ่ึงมุ�งสู�การเปFนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปFนสังคมมิติใหม�
ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับความร�วมมือจากฝdายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพื่อให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด�าน
ความโปร�งใสทัดเทียมนานา อารยประเทศ โดกำหนดวิสัยทัศน�  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต�านทุจริต” 
มีเป!าหมายหลักเพื่อให�ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI)  ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐ ในปK พ.ศ. ๒๕๖๔  ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได�นั้น การบริหารงานภาครัฐต�องมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ�าหน�าที่ของรัฐและประชาชนต�องมีพฤติกรรมแตกต�างจากท่ีเปFนอยู�ในป8จจุบัน ไม�ช้ำ 
ตำแหน�งหน�าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได�กำหนดยุทธศาสตร�การดำเนินงานหลักออกเปFน  ๖  ยุทธศาสตร� 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ที่  ๑  สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ที่  ๒  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ที่  ๓  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร�ที่  ๔  พัฒนาระบบป!องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร�ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต  (Corruption Perception Index : CPI) 

 ดังนั้น เพื่อให�การดำเนินการขับเคลื่อนด�านการป!องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปFนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เปFนไปตามเจตนารมณ�ของยุทธศาสตร�ว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ 
  (พ.ศ.  ๒๕๖๐  – ๒๕๖๔)  องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  จึงได�ตระหนักและให�ความสำคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร�งใส สร�างค�านิยม วัฒนธรรมสุจริตให�เกิดในสังคมอย�างยั่งยืน  จึงได�ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป!องกันการทุจริต  3 ปK  (พ.ศ.  2562- 2564) เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด�านการป!องกันและปราบปราม
การทุจริตผ�านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ต�าง ๆ ที่เปFนรูปธรรมอย�างชัดเจน อันจะนำไปสู�การปฏิบัติอย�างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค�และเป!าหมายของการป!องกันและปราบปรามการทุจริตอย�างแท�จริง 
 

3. วัตถุประสงค ของการจัดทำแผน 
๑.  เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
๒. เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน�ของสาธารณะของข�าราชการฝdายการเมืองข�าราชการ
ฝdายบริหาร บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ รวมถึงประชาชนในท�องถ่ิน 
๓. เพื่อให�การบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะเปFนไปตามหลักบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี
(Good Governance)  
๔. เพื่อส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วม  (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค� การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
๕. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�การ
บริหารส�วนตำบลเป�าะ  
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4. เป�าหมาย 
 

๑.ข�าราชการฝdายการเมือง ข�าราชการฝdายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�บังเกิดประโยชน�สุขแก�
ประชาชนในท�องถ่ินปราศจากการก�อให�เกิดข�อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห�งผลประโยชน�และแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ 
๒.  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปูองกันป8ญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ 
ข�าราชการ 
๓.  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให�สาธารณะและภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
๔.  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
ท่ีมีเข�มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ�วงดุลการใช�อำนาจอย�างเหมาะสม 
๕ องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปFนท่ียอมรับจากทุกภาคส�วน 
 
๕.  ประโยชน ของการจัดทำแผน 
๑.  ข�าราชการฝdายการเมือง ข�าราชการฝdายบริหาร บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ รวมถึง
ประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสำนึกรักท�องถ่ินของตนเองอันจะนำมาซ่ึงการสร�างค�านิยม และอุดมการณ�ในการ
ต�อต�านการทุจริต( Anti - Corruption) จากการปลูกฝ8งหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต�ใช�ในการท างานและชีวิตประจำวัน 
๒. องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะสามารถบริหารราชการเปFนไปตามหลักบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
( Good Governance) มีความโปร�งใส เปFนธรรมและตรวจสอบได� 
๓.  ภาคประชาชนมีส�วนร�วมต้ังแต�ร�วมคิด ร�วมทำ  ร�วมตัดสินใจ รวมถึงร�วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึก รักท�องถ่ิน อันจะนำมาซ่ึงการสร�างเครือข�ายภาคประชาชนที่มีความเข�มแข็งในการเฝ!าระวังการ
ทุจริต 
๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�การ
บริหารส�วนตำบลเป�าะ  ทั้งจากภายในและภายนอกองค�กรท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝ!าระวังการทุจริต 
๕. องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปFนท่ียอมรับจากทุกภาคส�วนให�เปFนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�นแบบ
ด�านการป!องกันการทุจริตอันจะส�งผลให�ประชาชนในท�องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให�ความร�วมมือกันเปFน
เครือข�ายในการเฝ!าระวังการทุจริตที่เข�มแข็งอย�างยั่งยืน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส#วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 3 ปG 
แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 3 ปG 

(พ.ศ. 2562– 2564) 
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ส#วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 3 ปG 
แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 3 ปG 

(พ.ศ. 2562– 2564) 

องค การบริหารส#วนตำบลเป(าะ  อำเภอบึงบูรพ   จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปK2562 ปK 2563 ปK 2564 หมายเหตุ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร�างสังคมที่ไม�
ทนต�อการทุจริต 

1.1 การสร�างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก�บุคลากรทั้งข�าราชการ
การเมืองฝdายบริหาร ข�าราชการ
ฝdายการเมืองฝdายสภาท�องถิ่น และ
ฝdายประจำขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น 

กิจกรรม: พิจารณากำหนดให�มี โครงการฝ�กอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สัมมนา ศึกษาดูงานตามที่หน�วยงานราชการจัด
ขึ้น 
วัตถุประสงค�: เพื่อให�บุคคลกลุ�มเป!าหมายมีจิตสำนึกและ
ตระหนักถึง 
1.1.1 สร�างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการ

ตามอำนาจหน�าที่ให�บังเกิดประโยชน�สุขแก�
ประชาชนในท�องถิ่น  

(1)  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

         (2)  โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน�าที่ 
        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

ส#วนที่ ๒ 



-6- 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปK2562 ปK 2563 ปK 2564 หมายเหตุ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร�างสังคมที่ไม�
ทนต�อการทุจริต 

1.1 สร�างจิตสำนึกและความตระหนัก
แก�บุคลากรทั้งข�าราชการการเมืองฝdาย
บริหาร ข�าราชการฝdายการเมืองฝdาย
สภาท�องถิ่น และฝdายประจำของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

1.1.2 สร�างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 

(1) ส#งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค การบริหารส#วนตำบล
เป(าะ 
 

1.1.3 สร�างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม�กระทำ
การอันเปFนการขัดกันแห�งผลประโยชน�หรือการมี
ผลประโยชน�ทับซ�อน 
(1) โครงการป�องกันผลประโยชน ทับซ3อน  
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สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปK 2562 ปK 2563 ปK 2564 หมายเหตุ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร�างสังคมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริต 

1.2 สร�างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก�ประชาชนทุกภาคส�วน
ในท�องถิ่น 

กิจกรรม:  รณรงค�ประชาสัมพันธ�ต�อต�านการทุจริต 
วัตถุประสงค�:  เพื่อให�กลุ�มเป!าหมาย คือ ผู�ประกอบ
กิจการ ประชาชนทุกเพศวัย ทุกภาคส�วน ได�ตระหนัก
ในการดำเนินกิจการ การประพฤติตน โดย 
1.2.1 สร�างจิตสำนึกและตระหนักในการต�อต�านการ
ทุจริต 
      (1)  โครงการสร3างจิตสำนึกและความตระหนัก
ในการต#อต3านการทุจริต 
1.2.2 สร�างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชน�สาธารณะ 

       (1) โครงการส#งเสริม อนุรักษ  ฟLMนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม แหล#งท#องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน ในชุมชน  
1.2.3 สร�างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 (1) โครงการสร3างอาชีพ สร3างรายได3 ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ปลัด 

 
 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปK 2562 ปK  
2563 

ปK  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต 1.3 สร�างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก�เด็กและเยาวชน 

กิจกรรม:  อบรมและยกย�อง “คนดีศรีท�าช�าง” 
วัตถุประสงค�:  เพื่อให�กลุ�มเป!าหมาย มีจิตสำนึกและ
ตระหนักในความซื่อสัตย�สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
ต�อต�านการทุจริต 
1.3.1 สร�างจิตสำนึกและตระหนักในความซื่อสัตย�สุจริต 
    (1)  โครงการสร3างภูมิคุ3มกันทางสังคมให3เด็กและ
เยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม#โกง 

  1.3.2 สร�างจิตสำนึกและความตระหนักในการต�อต�าน
การทุจริต 

       (1) : กิจกรรมส#งเสริมสภาเด็กเยาวชนต#อต3านการ
ทุจริต 
1.3.3 สร�างจิตสำนึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ 

     (1) โครงการยาวชนสัมพันธ  เพื่ออนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 
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การศึกษา 

 

 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

สาํนกังาน

ปลดั 

 รวม จำนวน  10  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 80,000 80,000 80,000 - 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปK 2562 ปK 2563 ปK 2564 หมายเหตุ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพื่อป!องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต�อต�านการ
ทุจริตของผู�บริหาร 

กิจกรรม:  กำหนดให�มีนโยบาย/ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
เปFนแนวทางปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค�:  เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร 
       -มาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต#อต3านการทุจริตของผู3บริหารองค กรปกครองส#วน
ท3องถิ่น ด3วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 2.2 มาตรการสร�างความ
โปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม:  กำหนดให�มีนโยบาย/ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
เปFนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อสร�างกระบวนการที่มีความ
โปร�งใสตรวจสอบได�ทุกขั้นตอน 
2.2.1 สร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลให�
เปFนไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต�งตั้ง 
โยกย�าย โอน เลื่อนตำแหน�ง/เงินเดือนและการมอบหมาย
งาน 
(1) มาตรการการสร3างความโปร#งใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2.2.2 การสร�างความโปร�งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช�ประโยชน�ในทรัพย�สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให�เปFนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ�ที่เกี่ยวข�อง 
   (1)   กิจรรมการเผยแพร#ข3อมูลข#าวสารด3านการ
จัดซื้อจัดจ3าง 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปK 2562 ปK 2563 ปK 2564 หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพื่อป!องกัน
การทุจริต 

2.2 มาตรการสร�างความ
โปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.3 การสร�างความโปร�งใสในการบริการสาธารณะ/
บริการประชาชนเพื่อให�เกิดความพึงพอใจแก�ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ  โดยให�ความสำคัญดังนี้ 
      - กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให�เกิดความพึงพอใจแก�ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ 

 
 
 

10,000 
 
 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 

 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง/ฝdาย 

 
 

 2.3 มาตรการใช�ดุลยพินิจ
และใช�อำนาจหน�าที่ตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดี 

2.3.1  มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในแต�ละขั้นตอน 
เป�ดเผย ณ สำนักงานและในระบบเครือข�ายสารสนเทศของ
องค�การบริหารส�วนตำบล 

    - มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน3าที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบ3านเมืองที่ดี  
 2.3.2  มีการกระจายอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  
อนุญาต อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่น
ใดของผู�มีอำนาจในเทศบาล 
        - มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

สำนักงาน 
ปลัด 

 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปK2562 ปK2563 ปK 2564 หมายเหตุ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพื่อ
ป!องกันการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก�
หน�วยงานบุคคลในการดำเนิน
กิจการ ความประพฤติปฏิบัติ
ตนให�เปFนที่ประจักษ� 

2.4.1  ยกย�องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย�สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม 
(1)  ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย� 
สุจริต มีคุณธรรม  
2.4.2  ยกย�องเชิดชูเกียรติที่ให�ความช�วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท�องถิ่น 
 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช�วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 2.4.3  ยกย�องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 2.5  มาตรการจัดการในกรณี
ได�ทราบ หรือรับแจ�ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1  ดำเนินการให�มีข�อตกลงระหว�างบุคลากรในองค�กร
ได�ปฏิบัติหน�าที่ราชการด�วยความซื่อสัตย�สุจริต  มีคุณธรรม
จริยธรรมและบริหารราชการกิจการบ�านเมืองที่ดี 
      (1)  จัดทำข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2.5.2  ให�ความร�วมมือกับหน�วยงานราชการ จังหวัด 
อำเภอที่ได�ดำเนินการตามอำนาจหน�าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท. 
     (1)  ให�ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค�กรอิสระ” 
     

 
 
 

0 
 
 
 

0 

 
 
 

0 
 
 
 

0 

 
 
 

0 
 
 
 

0 

 
 
 

สำนักงาน 
ปลัด 

 
 

สำนักงาน
ปลัด 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปK2562 ปK2563 ปK 2564 หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพื่อ
ป!องกันการทุจริต 

 
 
 
 

 2.5.3  ดำเนินการให�มีเจ�าหน�าที่รับผิดชอบดำเนินการให�
เปFนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร�องเรียนกล�าวหา
บุคลากรใน อปท.ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน�าที่โดยมิ
ชอบ 

 (1)  มาตรการ “แต#งตั้งผู3รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร3องเรียน” 

(2)  มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร3องเรียนกล#าวหาบุคลากรในองค การบริหารส#วนตำบล
เป(าะ 

 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 
สำนักงาน

ปลัด 
 
 

 
 

รวม 
 

จำนวน 13 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 50,000 50,000 50,000 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปK2562 ปK 2563 ปK 2564 หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส�งเสริมบทบาทและการมี
ส�วนร�วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให�มีการเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสารในช�องทางที่
เปFนการอำนวยความสะดวก
แก�ประชาชนได�มีส�วนร�วม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอำนาจหน�าที่ของ อปท.
ได�ทุกขั้นตอน 

3.1.1  จัดให�มีศูนย�ข�อมูลข�าวสารตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูล
ข�าวสารของทางราชการ 
- มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย ข3อมูลข#าวสารของ
องค การบริหารส#วนตำบลเป(าะ” 
3.1.2  มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การ
คำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต�อง
เผยแพร�ให�ประชาชนทราบ 
    -  ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ�าง 
    -  เป�ดเผยผลการจัดซื้อจัดจ�างให�ประชาชนทราบ 
    -  ผลการประเมินการรับรู�และเข�าถึงข�อมูลของภาค
ประชาชน 
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร�ข�อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปFนประโยชน�กับการมีส�วนร�วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
 -  มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร#ข3อมูลข#าวสารของ
องค การบริหารส#วนตำบลเป(าะ 
   

 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
- 

 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
- 

 
 

สำนัก 
งานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนัก 
งานปลัด 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปK2562 ปK 2563 ปK2564 หมายเหตุ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วน
ร�วมของภาคประชาชน 

3.2  การรับฟ8งความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร�องเรียน/ร�องทุกข�ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟ8งความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดำเนินกิจการตามอำนาจหน�าที่ของ อปท. โดยเฉพาะ
การดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต�อความเปFนอยู� 
และสุขอนามัยของประชาชนในท�องถิ่น 

(1)  โครงการจัดเวทีประชาคมท3องถิ่น 
 
3.2.2  มีช�องทางให�ประชาชนในท�องถิ่นสามารถร�องเรียน/ร�อง
ทุกข�ได�โดยสะดวก 
    - กำหนดช�องทางร�องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการ
เรื่องร�องเรียน 
    -  การประกาศเผยแพร�/ขั้นตอนร�องเรียน 
    -  มีช�องทางรับเรื่องร�องเรียนที่เหมาะสมและสะดวก เช�น มี
กล�องรับเรื่องราวร�องทุกข�ที่สำนักงาน/ที่ทำการกำนัน
ผู�ใหญ�บ�าน/ร�านสะดวกซื้อ 
3.2.3  มีรายงานหรือแจ�งเปFนลายลักษณ�อักษรให�ประชาชน ผู�
ร�องเรียน/ร�องทุกข�ได�ทราบถึงการได�รับเรื่อง  ระยะเวลาและ
แจ�งผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� 
- มาตรการจัดการเรื่องราวร3องทุกข /ร3องเรียนขององค การ
บริหารส#วนตำบลเป(าะ 
 

 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปK 2562 ปK 2563 ปK 2564 หมายเหตุ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วน
ร�วมของภาคประชาชน 

3.3  การส�งเสริมให�
ประชาชนมีส�วนร�วมบริหาร
กิจการขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น 

3.3.1  ดำเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทำ
แผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
    -  ส#งเสริมการมีส#วนร#วมของประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค การบริหารส#วนตำบลเป(าะ 
3.3.2  ดำเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดหาพัสดุ 
    -  เป�ดโอกาสให�ประชาชนร�วมเปFนผู�สังเกตการณ�ใน
จัดหาพัสดุ 
3.3.3  ดำเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   -  แต�งตั้งเปFนกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค�การบริหารส�วนตำบล 
   -  การมีส�วนร�วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
   -  การมีส�วนร�วมในการปรับปรุงแก�ไขโครงการ 
 
 
 
 

 
 

5,000- 

 
 

5,000- 

 
 

5,000 
 
 

 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 รวม จำนวน  5  โครงการ/กิจกรรม 30,000 30,000 30,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปK 2562 ปK 2563 ปK 2564 หมายเหตุ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร�างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดิน 

4.1.1  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุม
ภายในให�ผู�กำกับดูแล 
   (1)  โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปG  
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดย
ดำเนินการให�มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให�ผู�กำกับดูแล 
   (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 4.2 การสนับสนุนให�ภาค
ประชาชนมีส�วนร�วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช�องทางที่
สามารถดำเนินการได� 

4.2.1 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กำกับดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต�งตั้ง โอน ย�าย 
ขรก.พนจ. 
    (1) มาตรการส#งเสริมให3ประชาชนมีส#วนร#วม 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 4.2.2 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการบริหารงานประมาณ การรับ-จ�ายเงิน การหา
ประโยชน�จากทรัพย�สินของทางราชการ 
   (1) กิจกรรมการเผยแพร#ข3อมูลข#าวสารการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จ#ายเงินขององค การบริหารส#วน
ตำบลเป(าะ 
 

 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปK2562 ปK2563 ปK 2564 หมายเหตุ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร�างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให�ภาค
ประชาชนมีส�วนร�วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช�องทางที่
สามารถดำเนินการได� 

4.2.3  ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ ภายใต�ระเบียบข�อบังคับของกฎหมาย 
   (1)  กิจกรรมส#งเสริมประชาชนมีส#วนร#วมในการ
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ3าง 
 - เป�ดโอกาสให�ประชาชนร�วมสังเกตการณ�ในการจัดหาพัสดุ 
    - จัดอบรมให�ความรู�ที่เกี่ยวข�องกับการพัสดุ 
    - ออกประกาศรายงานผลการดำเนินโครงการทุกขั้นตอน
ให�ประชาชนทราบและตามช�องทางที่ประชาชนเข�าถึงข�อมูล
ได�สะดวก 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

กองคลัง 

 4.3 การส�งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท�องถิ่น 

4.3.1  ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลให�มี
ความรู� ความเข�าใจในการปฏิบัติหน�าที่ให�เปFนไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่กำหนดไว� 
 (1)  โครงการส#งเสริมความรู3ด3านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข3องสำหรับผู3บริหารและสมาชิกสภา
ท3องถิ่น 
4.3.2  ส�งเสริมให�สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝdายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว� โดยไม�ฝ8กใฝdฝdาย
ใด 
   (1)  กิจกรรมส#งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท3องถิ่น 
- สร�างความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับข�อบังคับการประชุมสภา
ท�องถิ่น 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปK2562 ปK 2563 ปK 2564 หมาย
เหตุ งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร�างและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมีส�วนร�วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส�วนเพื่อต�อต�านการ
ทุจริต 

4.4.1  ส�งเสริมให�มีการดำเนินการเฝ!าระวังการทุจริต 
         (1) กิจกรรมส#งเสริมชุมชนเฝ�าระวังการทุจริต 
    - ขยายผลการดำเนินการการป!องกันการทุจริต มีบอร�ด
นิทรรศการ 
    - สร�างชุมชนเฝ!าระวังการต�อต�านการทุจริต 
4.4.2  บูรณาการทุกภาคส�วนเพื่อต�อต�านการทุจริต 
         (1)  กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส#วนเพื่อต#อต3านการ
ทุจริต 
   
 
 
 
 
 

 
10,000 

 

 
 
 

10,000 
 

 
10,000 

 

 
 
 

10,000 
 

 
10,000 

 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 

 
สำนัก 
งาน
ปลัด 

 
 

สำนัก 
งาน
ปลัด 

 

   รวม จำนวน  9 โครงการ/  กิจกรรม/มาตรการ 40,000 40,000 40,000  
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ส#วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
มิติที่ 1 การสร3างสังคมที่ไม#ทนต#อการทจุริต 

 
1.1 การสร3างจิตสำนึกและความตระหนักแก#บุคลากรทั้งข3าราชการการเมืองฝUายบริหาร ข3าราชการการเมืองฝUาย
สภาท3องถ่ิน และฝUายประจำขององค กรปกครองส#วนท3องถิ่น 
 
 1.1.1 สร3างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน3าท่ีให3บังเกิดประโยชน สุขแก#
ประชาชนในท3องถ่ิน 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปFนหลักสำคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต�องมีความสุจริต โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� รวมทั้งเปFนการเสริมสร�างจิตสำนึกในการทำงาน
และความรับผิดชอบต�อหน�าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต�องมีการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให�สามารถ
ปฏิบัติงานร�วมกันได�อย�างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู�การพัฒนาองค�กรอย�างต�อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก�ป8ญหาความ
ขัดแย�งภายในองค�กรได�อีกด�วย จากสภาพป8ญหาการทุจริตคอร�รัปชั่นที่เปFนป8ญหาเรื่อรังที่มีส�วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจำเปFนอย�างยิ่งที่จะต�องมีการป!องกันและแก�ไขป8ญหาการทุจริตคอร�รัปชั่นอย�างจริงจัง ใน
สถานการณ�วิกฤติป8ญหาการทุจริตคอร�รัปชั่นในสังคมไทยดังกล�าว ทุกภาคส�วนในสังคมไทยต�างเห็นพ�องตรงกันว�าการ
ที่จะทำให�ป8ญหาการคอร�รัปชั่นลดน�อยลงและหมดไปได�ในที่สุดน้ัน ต�องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช�กับทุกภาคส�วน
ไม�ว�าจะเปFนภาคส�วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย�างเข�มงวดจริงจัง พร�อมทั้ง
สร�างทัศนคติใหม�ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร�วมต�านภัยการทุจริต ควบคู�กับการเปลี่ยนแปลงค�านิยมไปในทิศทางที่ไม�
เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร�รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด�วย ความชอบธรรม ความ
โปร�งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได� ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนไปเปFนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู�ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทยฉบับป8จจุบัน ซึ ่งได�วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปFนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน�วยงานองค�กรต�างๆ ของภาครัฐ จึงนับเปFนการส�งสัญญาณเชิงบวกให�เห็นว�าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึนแล�ว แต�อย�างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปFนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน�วยงานหรือองค�กรภาครัฐนั้น ป8จจุบันยังคงอยู�บนความหลากหลายในองค�ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซึ่งประกอบด�วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร�งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได � (Accountability) หล ักความมีประสิทธ ิภาพ (Efficiency) และหล ักการมีส �วนร �วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค�ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล�านั้นมาใช�เปFนเครื่องมือกลไก
ในการสร�างมาตรฐานด�านความโปร�งใสสำหรับหน�วยงานหรืองค�กรใดๆ จะต�องคำนึงถึงกรอบเป!าหมาย วัตถุประสงค�
แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานท่ีหน�วยงานองค�กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมที่
ดีได�ต�อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน�ในการบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จึงจัดทำโครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อส�งเสริมให�ผู �บริหารท�องถิ ่น บุคลากรขององค�กร มีความรู�ความเข�าใจในเรื ่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและความซ่ือสัตย� นำไปสู�การปฏิบัติท่ีดีต�อประชาชน 
 2. เพื่อให�ผู�บริหารท�องถิ่น บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบ
ต�อการปฏิบัติหน�าที่ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน�าที่ตามอำนาจหน�าที่ด�วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร�งใส และ
ตรวจสอบได�  
4. เป�าหมาย 
 ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน พนักงานและพนักงานจ�างของ องค�การบริหารส�วนตำบลบลเป�าะ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ณ สำนักงานองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู�บริหารท�องถ่ิน 
 2. มอบงานให�กับผู�รับผิดชอบโครงการ และผู�ที่เก่ียวข�อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน�วยงานที่เก่ียวข�อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวข�อการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก�อน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให�ผู�บริหารท�องถ่ินทราบ 
  
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณท่ีใช3ในการดำเนินการ 
 10,000  บาท  

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. ผู�บริหารท�องถิ่น บุคลากรขององค�กรมีความรู�ความเข�าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและ
ความซ่ือสัตย� 
 2. ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต�อการปฏิบัติหน�าท่ีทุกข้ันตอนและปฏิบัติ
หน�าท่ีตามอำนาจหน�าท่ีด�วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร�งใส และตรวจสอบได� 
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ลำดับที่ 2  1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน3าท่ี 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให�ก�าวหน�าประชาชนมีความสุขอย�างยั่งยืนและสามารถก�าวพ�นทุกวิกฤติของโลกท่ีมากับ
กระแส  โลกาภิวัฒน� มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ให�เปFนคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวข�องโดยตรง
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ�าหน�าท่ีของรัฐ” ซ่ึงได�รับมอบหมายภารกิจในการ
ให�บริการสาธารณะแก�ประชาชน ใช�อำนาจท่ีได�รับอย�างซ่ือสัตย� ต�องดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการให�บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อประชาชนและต�อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล�าว องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร  
เพื่อตระหนักถึงการสร�างจิตสำนึกให�มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด�วยความซื่อสัตย� สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีใน
การปฏิบัติงานตามภาระหน�าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเปFนแบบอย�างท่ีดีแก�ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซ้ือสัตย�สุจริต  
3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อส�งเสริมให�ผู�บริหารท�องถิ่น บุคลากรขององค�กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน�าที่
ให�มีมาตรฐาน โปร�งใส ตรวจสอบได� เพื่อประโยชน�สุขของประชาชน 
 2. เพื่อให�ผู�บริหารท�องถิ่น บุคลากรขององค�กร มีความตระหนักในการปฎิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต 
และพัฒนาตนเองให�มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหน�าที่เพื่อประโยชน�สุขของประชาชน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน พนักงานและพนักงานจ�างของ อปท. 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดให�มีการดำเนินกิจกรรม 
  1. ฝ�กอบรมสัมมนา  
  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ�บุคคลต�นแบบในองค�กร 
  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผู3รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 3.1 ผู�บริหารท�องถิ่น บุคลากรขององค�กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน�าที่โดยมุ�งสัมฤทธิ์
ของงาน  มีมาตรฐาน โปร�งใส ตรวจสอบได� และมีจิตสาธารณะ 
 3.2 ผู�บริหารท�องถิ่น บุคลากรขององค�กร มีความตระหนักในการปฎิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต และ
เกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหน�าที่เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน 
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1.1.2 สร3างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ลำดับที่ 3  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ“ส#งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค การบริหารส#วนตำบลเป�าะ” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ ได�ประกาศใช�ประมวลจริยธรรมขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  

พ.ศ. 2552 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช�อย�างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝdาฝhนหรือไม�ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล�าว ให�ถือว�าเปFนการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร�ายแรงแห�งการกระทำ ประกอบกับได�มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจำ และพนักงานจ�าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 กำหนดให�
พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจำ และพนักงานจ�างของเทศบาล มีหน�าที่ดำเนินการให�เปFนไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน�ส�วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให�บริการแก�ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต�อง
ยึดมั่นในค�านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได�แก� ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี 
ซ่ือสัตย� สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน�ส�วนตน และไม�มีประโยชน�ทับซ�อน
,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต�อง เปFนธรรม และถูกกฎหมาย, ให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม�
เลือกปฏิบัติ ให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร�งใส และตรวจสอบได�  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปFน
ประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร นอกจากน้ี สำนักงาน ก.พ. ได�กำหนดแนวทางการดำเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให�หรือรับของขวัญหรือประโยชน�อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค�เพื่อกำหนดให�ข�าราชการต�องละเว�นจากการแสวงหาประโยชน�ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน�งหน�าที่และไม�
กระทำการอันเปFนการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงานก.พ.ที่ นร 
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ ควรนำแนวทางการดำเนินการ
ดังกล�าวมาปรับใช�เปFนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังน้ัน เพื่อให�เกิดความโปร�งใสในการปฏิบัติงานและเปFนท่ีเชื่อถือไว�วางใจของประชาชน จึงได�จัดทำมาตรการ 
“ส�งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ข้ึน เพื่อให�บุคลากรทั้งฝdายการเมืองและฝdายประจำทุกระดับนำไปใช�
ในการปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย� สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม�กระทำการอันเปFนการขัดกันแห�งผลประโยชน�
หรือการมีผลประโยชน�ทับซ�อน 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือเปFนเคร่ืองมือกำกับความประพฤติการปฏิบัติหน�าท่ีในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2. เพื่อให�เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค�กรให�เปFนป8จจุบันและสอดคล�องกับสถานการณ�ที่
เปลี่ยนไป และสร�างความม่ันใจแก�ผู�รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 3. เพื่อให�เกิดพันธะผูกพันระหว�างองค�กรและข�าราชการในทุกระดับ โดยให�ฝdายบริหารใช�อำนาจในขอบเขต 
สร�างระบบความรับผิดชอบของข�าราชการต�อตนเอง ต�อองค�กร ต�อผู�บังคับบัญชาต�อประชาชนและต�อสังคมตามลำดับ 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  สมาชิกสภา พนักงานส�วนตำบล  และพนักงานจ�างทั่วไป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ณ  สำนักงานองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต�งตั้งคณะทำงานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะทำงานฯ 
 3. จัดกิจกรรมส�งเสริมให�เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใช�เปFนค�านิยมสำหรับองค�กร ที่ต�อง
ยึดถือเปFนแนวทางปฏิบัติควบคู�ไปกับระเบียบและกฎข�อบังคับอ่ืนๆ อย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดทำเปFนคู�มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก�บุคลากร เพื่อใช�เปFนแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�สาธารณชนได�รับทราบ เพื่อมีส�วนร�วมในการติดตามตรวจสอบ  
 6. ติดตามประเมินผลโดยใช�แบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 

9. ผู3รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. ประมวลจริยธรรมของข�าราชการการเมือง ฝdายบริหาร ฝdายสภาท�องถิ่น และฝdายพนักงาน และพนักงาน
จ�าง ได�รับการปรับปรุงให�สอดคล�องกับสถานการณ�ป8จจุบัน 
 2. บุคลากรในองค�กร มีความรู�ความเข�าใจและตระหนักในการปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององค�กร 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90  
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 1.1.3 สร3างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม#กระทำการอันเป=นการขัดกันแห#งผลประโยชน  หรือการมี
ผลประโยชน ทับซ3อน 

ลำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : โครงการป�องกันผลประโยชน ทับซ3อน  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยสถานการณ�หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน�ส�วนตนเข�ามาเกี่ยวข�องจนส�งผลกระทบต�อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน�าที่ในตำแหน�ง การกระทำดังกล�าวอาจเกิดขึ้นโดยรู�ตัวหรือไม�รู�ตัว ทั้งเจตนาหรือไม�เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเปFนการปฏิบัติสืบต�อกันมาจนไม�เห็นว�าจะเปFนสิ่งผิดแต�อย�างใด พฤติกรรมเหล�านี้เปFนการกระทำ
ความผิดทางจริยธรรมของเจ�าหน�าที่ของรัฐที่ต�องคำนึงถึงผลประโยชน�สาธารณะ (ประโยชน�ของส�วนรวม) แต�กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน�าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน�ของตนเองหรือพวกพ�อง 
 “ผลประโยชน�ทับซ�อน” หมายถึง สถานการณ�ที่เจ�าหน�าที่ของรัฐมีผลประโยชน�ส�วนตนอยู� และมีการใช�
อิทธิพลตามอำนาจหน�าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให�เกิดประโยชน�ส�วนตัว โดยก�อให�เกิดผลเสียต�อผลประโยชน�
ส�วนรวม ผลประโยชน�ทับซ�อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม�จำกัดอยู�ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย�สินเท�าน้ัน แต�รวมถึง
ผลประโยชน�อ่ืนๆ ที่ไม�ใช�รูปตัวเงินหรือทรัพย�สินก็ได� อาทิ การแต�งตั้งพรรคพวกเข�าไปดำรงตำแหน�งในองค�กรต�างๆ 
ทั้งในหน�วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู�มีอำนาจที่ตัดสินใจให�ญาติพี่น�องหรือบริษัทท่ีตนมี
ส�วนได�ส�วนเสียได�รับสัมปทานหรือผลประโยชน�จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแย�งกันระหว�าง
ผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม  
 ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  จึงได�ดำเนินโครงการป!องกันผลประโยชน�ทับซ�อน เพื่อป!องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจให�แก�บุคลากรเก่ียวกับการป!องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
 2. เพ่ือป!องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน�ทับซ�อน 
 3. เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป!องกันการเกิดผลประโยชน�ทับซ�อน 

4. กลุ#มเป�าหมาย 
 คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ�างประจำ และพนักงานจ�างทั่วไป 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  

6. วิธีการดำเนินการ 
1. แต�งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห�ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน�ทับซ�อน 
 2. ประชุมคณะทำงานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�ให�บุคลากรในองค�กรมีส�วนร�วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ป!องกันการมีผลประโยชน�ทับซ�อน  ทั ้งในส�วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต�างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 4. จัดทำคู�มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป!องกันการมีผลประโยชน�ทับซ�อน 
 5. จัดอบรมเพื่อให�ความรู�ความเข�าใจให�แก�บุคลากรเกี่ยวกับการป!องกันผลประโยชน�ทับซ�อน  และใช�แอป
พลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู�ความเข�าใจ 
 6. จัดทำรายงานผล และข�อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ในการป!องกันผลประโยชน�ทับซ�อนต�อสาธารณชน 
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7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 10,000 บาท 
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการป!องกันผลประโยชน�ทับซ�อน โดยได�รับเกียรติบัตรระดับพื้นฐาน
จากการทดสอบความรู�ความเข�าใจจากแอปพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช.  ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของจำนวนบุคลากร
ทั้งหมดในองค�กร 
 2. คู�มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป!องกันการมีผลประโยชน�ทับซ�อน 
 3. รายงานผลและข�อเสนอแนะในการป!องกันผลประโยชน�ทับซ�อน เผยแพร�ต�อสาธารณชน 
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1.2 การสร3างจิตสำนึกและความตระหนักแก#ประชาชนทุกภาคส#วนในท3องถิ่น 
 1.2.1 สร3างจิตสำนึกและความตระหนักในการต#อต3านการทุจริต 
ลำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร3างจิตสำนึกและความตระหนักในการต#อต3านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ�ง
สู �การเปFนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปFนสังคมมิติใหม�ที่ประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยต�องได�รับความร�วมมือจากฝdายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ�รักษา
ผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพื่อให�ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร�งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต�านทุจริต” มีเป!หมายหลักเพื่อให�ประเทศ
ไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ในปK 
พ.ศ. 2564  
  ดังน้ัน เพื่อให�การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต�อแผนยุทธศาสตร�ฯ ข�างต�น องค�การบริหาร
ส�วนตำบลเป�าะจึงได�จัดทำโครงการสร�างจิตสำนึกและความตระหนักในการต�อต�านการทุจริต เพ่ือเสริมสร�างค�านิยม
ต�อต�านการทุจริตให�แก�ภาคประชาชน และการส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบ
การบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  

3. วัตถุประสงค  
 เพื่อเสริมสร�างค�านิยมในการต�อต�านการทุจริต การมีส�วนร�วมในการเฝ!าระวังการทุจริตให�แก�ประชาชน 

4. เป�าหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนที่ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ณ องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ   
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสร�างค�านิยมการต�อต�านการทุจริตในเวทีชุมชนต�างๆ  
 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ�ในรูปแบบต�างๆ  ให�ตระหนักถึงการต�อต�านการทุจริต 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค�ต�อต�านการทุจริตชุมชน  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร�างค�านิยมการต�อต�านการทุจริตในเวทีชุมชนต�างๆ 
 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพร�การสร�างค�านิยมต�อต�านการทุจริต ไม�น�อยกว�า 5 ช�องทาง 
 3.  มีการจัดกิจกรรมรณรงค�ต�อต�านการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจและมีความตระหนักร�วมกันในการต�อต�านการทุจริตไม�น�อยกว�าร�อยละ  
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1.2.2 สร3างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน สาธารณะ 

ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส#งเสริม อนุรักษ  ฟLMนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม แหล#งท#องเที่ยว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน ในชุมชน ประจำปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดีตเปFนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปdาไม�อยู�เปFนจำนวนมาก การลักลอบตัดไม�ทำลายปdาไม�ที่ผิด

กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย�างรวดเร็ว ทำให�ป8จจุบันทรัพยากรปdาไม�ของประเทศไทยมีจำนวนลดน�อยลง ซึ่งส�งผลกระทบ
ต�อธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและระบบนิเวศต�างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปFนอยู�ของประชาชนเปFนอย�างมาก หน�วยงาน
ต�างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได�มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ�ทรัพยากรปdาไม� ซึ่งจะสามารถช�วยให�ธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความ
ห�วงใยในป8ญหาปริมาณปdาไม�ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค�ท�านได�พยายามคิดค�นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณ
ปdาไม�ของประเทศไทยให�มากขึ้นอย�างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค�ท�านได�เสนอวิธีที ่เรียบง�ายและประหยัดในการ
ดำเนินงาน คือ แนวคิดเร่ือง “ปลูกปdา 3 อย�าง เพื่อประโยชน� 4 อย�าง” ปลูกปdา 3 อย�าง ได�แก� ปลูกไม�ให�พออยู� พอ
กิน พอใช� และระบบนิเวศน� “พออยู�” หมายถึง ไม�เศรษฐกิจ ปลูกไว�ทำที่อยู�อาศัยและจำหน�าย “พอกิน” หมายถึง 
ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช�” หมายถึง ปลูกไม�ไว�ใช�สอยโดยตรงและพลังงาน เช�น ไม�ฟhน และไม�ไผ� 
เปFนต�น เพ่ือประโยชน�ต�อระบบนิเวศน�ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในฐานะเปFนองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะท่ีอยู�ใกล�ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ได�ตระหนักถึงหน�าที่และความ
รับผิดชอบในการร�วมกันอนุรักษ� ฟhiนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในชุมชน จึงได�จัดทำโครงการส�งเสริมการ
อนุรักษ� ฟhiนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในชุมชนและในเขตองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ เพื่อส�งเสริมให�
ประชาชนในชุมชนได�ร�วมกันอนุรักษ� ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อส�งเสริมจิตสำนึกสาธารณะให�ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส�วนร�วมในการรักษาประโยชน�
สาธารณะ  
 2. เพ่ือให�ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวมได� 
 3. เพ่ือเปFนการสร�างความสามัคคี และสร�างกลุ�มอาสาสมัครและพิทักษ�สิ่งแวดล�อมในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกต�นไม�และปลูกปdาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
จำนวน 12  หมู�บ�าน โดยปลูกพันธุ�ไม�ประเภทต�างๆ ทั้งไม�ยืนต�น ไม�ประดับ ไม�ผล ไม�ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกิน
ได� เปFนต�น 
 2.  ประชาชนมีส�วนร�วมในการดูแล อนุรักษ� ฟhiนฟู สภาพแหล�งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จำนวน 12 หมู�บ�าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค�การบริหารส�วนตำบล โดยบูรณา
การร�วมกันกับหน�วยงานต�าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค�กรภาคประชาชนต�างๆ  
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พื้นที่สาธารณะประโยชน�ในเขตชุมชนในเขตองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  และแหล�งน้ำ คู คลอง ในเขต
องค�การบริหารส�วนตำบล 
 6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดอบรมผู�เข�าร�วมโครงการพร�อมชี้แจงความเปFนมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ  
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ�มพิทักษ�สิ่งแวดล�อมประจำชุมชน  
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ�มพิทักษ�สิ่งแวดล�อมประจำชุมชน  
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 4. จัดกิจกรรมร�วมกันปลูกต�นไม�ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม�น้ำคูคลอง ทำความ
สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน�ต�าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน� และอนุรักษ�ฟhiนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให�มีความสวยงาม 
สะอาด ร�มรื่น น�าพักผ�อนหย�อนใจและเปFนสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 
 6. จ ัดกิจกรรมศึกษาด ูงานหมู �บ �าน/ช ุมชน หร ือหน�วยงานที ่ประสบความสำเร ็จในการอนุร ักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือเปFนกรณีตัวอย�างให�แก�ชุมชนต�างๆ ในเขตองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส�วนร�วมในการรักษาประโยชน�สาธารณะ เข�าร�วมกลุ�มอาสาสมัคร
พิทักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
 2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวมได�  
 3. สิ่งแวดล�อมในชุมชนดีข้ึน และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
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1.2.3 สร3างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร3างอาชีพ สร3างรายได3 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการอบรมให�ความรู�สร�างอาชีพ สร�างรายได� ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปFนโครงการตามแนว

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ ได�ทรงเล็งเห็นสภาพความเปFนอยู�ที่ยากจนของราษฎร พร�อมทั้งได�
พระราชทานแนวทางการดำเนินงานให�หน�วยงานต�างๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานให�ความช�วยเหลือแก�ไขป8ญหาให�กับ
ราษฎรผู�ประสบความทุกข�ยาก ด�อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต�างๆ ทั่วประเทศ โดยเน�นให�ผลการดำเนินงานตก
ถึงมือราษฎรโดยตรงเปFนเบื้องแรก ให�สามารถพึ่งพาตนเองได�อย�าง “พออยู� พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปFนการปู
พ้ืนฐานไว�สำหรับ “ความกินดี อยู�ดี ในอนาคต” ด�วย ดังน้ัน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเปFนโครงการท่ีมุ�ง
พัฒนาราษฎรผู�ยากไร�ให�มีฐานะ ความเปFนอยู�ท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู�ห�างไกล ทุรกันดารและยากจน
อย�างแท�จริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแก�ไขป8ญหาเฉพาะหน�า เปFนขั้นตอนตามลำดับความจำเปFน ประหยัด การ
พึ่งพาตนเอง ส�งเสริมความรู� และเทคนิควิชาการสมัยใหม�ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ�งเน�นการสร�างกระบวนการ
เรียนรู�เพื่อให�ชุมชนสามารถวิเคราะห�ป8ญหา และความต�องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล�องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร�อมของเกษตรกรได�ด�วยตนเอง โดยใช�กระบวนการแบบมีส�วนร�วมของเกษตรกร 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จึงจัดทำโครงการอบรมให�ความรู�การสร�างอาชีพ สร�างรายได� โดยมีแนวทาง
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปFนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาประยุกต�เผยแพร�ให�กับผู�มี
รายได�น�อย ด�อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ 

3. วัตถุประสงค  
 1. ส�งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได�ให�ประชาชนในชุมชน 
 2. สร�างความรู�ความเข�าใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู�ที่มีความสนใจในการสร�างอาชีพ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ�โครงการในกลุ�มเป!าหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมอาชีพให�ความรู�เก่ียวกับการเพาะเห็ดให�กับผู�ร�วมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 6.4 ฝ�กปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000   บาท 
9. ผู3รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด และสามารถสร�างรายได�ให�ตนเอง 
 2. ผู�เข�าร�วมโครงการเกิดการเรียนรู�และเข�าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 จิตสำนึกและความตระหนักแก#เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 สร3างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต 

ลำดับที่  8  
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร3างภูมิคุ3มกันทางสังคมให3เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม#โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล 

ป8จจุบันการทุจริตเปFนป8ญหาที่ทำลายสังคมอย�างรุนแรงและฝ8งรากลึก เปFนป8ญหาที่สะท�อนวิกฤตการณ�ด�าน
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการที่จะแก�ไขป8ญหาได�อย�างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต�องมีค�านิยมในการรักความดี
และรู�สึกไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ�มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค�การบริหารส�วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 
66 องค�การบริหารส�วนตำบล มีอำนาจหน�าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด�านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
มาตรา 67 ภายใต�บังคับแห�งกฎหมาย องค�การบริหารส�วนตำบลมีหน�าที่ต�องทำในเขตองค�การบริหารส�วนตำบล (5) 
ส�งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู �สูงอายุ และผู �พิการ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจให�แก�องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
ให�เทศบาล เมืองพัทยา และองค�การบริหารส�วนตำบล มีอำนาจและหน�าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน�ของประชาชนในท�องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห�และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต�องการพัฒนาคนไทยให�เปFนคนที่สมบูรณ�ทั้งด�านร�างกาย จิตใจ 
อารมณ� สังคมและสติป8ญญา ความรู� มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับผู�อื่นได�อย�างมี
ความสุข และมาตรา 25 กำหนดให�รัฐต�องส�งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล�งเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ พิจารณาเห็นความสำคัญของป8ญหาดังกล�าว จึงได�จัดโครงการสร�างภูมิคุ�มกัน
ทางสังคมให�เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม�โกง”) ข้ึน เพื่อเปFนการสร�างภูมิคุ�มกันและค�านิยมที่ถูกต�องซ่ึงจะเปFน
รากฐานที่สำคัญ ที่ทำให�เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปFนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปFนการป!องกันแก�ไขป8ญหาทุจริตที่
ได�ผลที่สุด โดยการปลูกฝ8งจิตสำนึกให�เด็กและเยาวชนรักความถูกต�อง มีความซื่อสัตย�สุจริต การยึดมั่นในความสัตย�
จริงรู�จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต�อตนเองและผู�อ่ืนโดยชอบ ไม�คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพ่ือส�วนรวม ตระหนัก
รู�และคำนึงถึงสังคมส�วนรวม มีความรับผิดชอบต�อตัวเองในการกระทำใดๆ และพร�อมที่จะเสียสละประโยชน�ส�วนตน
เพื่อรักษาประโยชน�ส�วนรวม 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพื่อส�งเสริมและปลูกฝ8งให�เด็กและเยาวชนเปFนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย� สุจริต 
 3.2 เพื่อสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชน ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพื่อส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร�อมที่จะเสียสละประโยชน�ส�วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน�ส�วนรวม 
4. เป�าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชนในเขตพื้นที่  
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
6. วิธีการดำเนินการ 
 1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แต�งตั้งคณะทำงานพิจารณานำหลักสูตรโตไปไม�โกงมาปรับใช�ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาใน
สังกัดของ อปท. หรือ ที่ อปท. ให�การอุดหนุน  

 3. ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทำงานฯ  
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4. ติดตามการดำเนินการ 
 4. สรุปผลการดำเนินการ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. มีการนำหลักสูตรโตไปไม�โกงมาปรับใช�ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ที่ 
อปท. ให�การอุดหนุน  

2. เด็กและเยาวชนได�รับการปลูกฝ8งให�เปFนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย� สุจริต มีภูมิคุ�มกันทาง
สังคม  
ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร�อมท่ีจะเสียสละประโยชน�ส�วนตน เพ่ือรักษาประโยชน�ส�วนรวม 
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 1.3.2 สร3างจิตสำนึกและความตระหนักในการต#อต3านการทุจริต 
ลำดับที่ 9 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส#งเสริมสภาเด็กเยาวชนต#อต3านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเปFนป8ญหาสำคัญที่มีผลกระทบอย�างร�ายแรงต�อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกของคนในชาติให�
มีจิตสำนึกในการต�อต�านการทุจริต โดยมุ�งที่เด็กและเยาวชนที่จะต�องสร�างชาติในอนาคต โดยส�งเสริมให�เยาวชนมี
ความตระหนักในป8ญหาการทุจริต และเกิดจิตสำนึกในการต�อต�านการทุจริต องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
จึงจัดให�มีกิจกรรมส�งเสริมสภาเด็กเยาวชนต�อต�านการทุจริต เพื่อสร�างจิตสำนึกและความตระหนักในการต�อต�านการ
ทุจริตให�เกิดข้ึนในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู�กลุ�มเด็กและเยาวชนในชุมชนต�อไป  

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือให�สร�างจิตสำนึกและความตระหนักในการต�อต�านการทุจริตให�กับเด็กและเยาวชน 
 2. เพ่ือส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนมีความซ่ือสัตย� สุจริต และเสียสละเพ่ือส�วนรวม 
4. เป�าหมาย 
 เด็กและเยาวชน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั่งแต�งตั ้งคณะทำงานส�งเสริมสภาเด็กในการต�อต�านการทุจริต เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรม 
แนวทางในการดำเนินการ  
 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ 
 3. ดำเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กำหนด 
 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปKงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000 บาท 

9. ผู3รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเข�าร�วมโครงการไม�น�อยกว�า ร�อยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในความซ่ือสัตย� สุจริต และมีความตระหนักในการต�อต�านการทุจริต 
และเสียสละเพ่ือส�วนรวม เกิดการขยายผลไปสู�กลุ�มเด็กและเยาวชนในชุมชนต�อไป  
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1.3.3 สร3างจิตสำนึกและความตระหนักให3มีจิตสาธารณะ 
ลำดับที่ 10 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ  เพ่ืออนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยากรธรรมชาติเปFนสิ่งที่สำคัญต�อการดำรงชีวิตของมนุษย� ไม�ว�าจะเปFน น้ำ ปdาไม� แร�ธาตุ ซึ่งนับวันจะ
หมดลงเนื่องจากมนุษย�ไม�ได�ตระหนักถึงคุณค�าและการบำรุงรักษา จะเห็นได�จากป8จจุบันป8ญหามลพิษสิ่งแวดล�อมมี
มากขึ้น ทำให�น้ำเสีย อากาศเปFนพิษ ขยะล�นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสำนึกของมนุษย�ที่มีต�อการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เด็กและเยาวชนเปFนทรัพยากรมนุษย�ที่มีความสำคัญ และต�องได�รับการพัฒนา
ทุกๆ ด�าน ท้ังทางด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ� สังคม และสติป8ญญา ให�เจริญเติบโตเปFนพลเมืองดีท่ีจะเปFนกำลังในการ
พัฒนาท�องถ่ิน และประเทศชาติต�อไป 
 ดังน้ัน เพื่อเปFนการส�งเสริมและสนับสนุนให�เด็กและเยาวชนอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และ
ป8ญหาที่จะได�รับผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จึงได�จัดทำโครงการเยาวชนสัมพันธ� 
เพื่ออนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมข้ึน 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพื ่อเป Fนการปลูกและปลุกจิตสำนึกให�แก�เด ็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่เปFนสมบัติของ
ชาติ 
 2. เพ่ือส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รู�จักเสียสละ และรู�จักแบ�งป8น 
4. เป�าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 แหล�งเรียนรู�ธรรมชาติที่กำหนดตามความเหมาะสม 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
 6.3 ประสานงานวิทยากรท่ีมีความรู�และประสบการณ�ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 6.4 ประสานงานสถานท่ีจัดอบรม และสถานท่ีจัดกิจกรรม 
 6.5 ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว� 
 6.7 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 

10,000  บาท 
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  1. เด็กและเยาวชนกลุ�มเป!าหมายเข�าร�วมโครงการไม�น�อยกว�าร�อยละ 80  
  2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และเกิดจิตสำนึก
ที่จะอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่เปFนสมบัติของชาติ 
 3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกสาธารณะ รู�จักเสียสละ และรู�จักแบ�งป8น 
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2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต#อต3านการทุจริตของผู3บริหาร 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 - มาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ด�วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่งมุ�งสู�

การเปFนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปFนสังคมมิติใหม�ที่ประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริต ทุกรูปแบบ 
โดยได�รับความร�วมมือจากฝdายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให�ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต”มีเป!าหมายหลักเพื่อให�ประเทศไทยได�รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ในปK พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได�นั้น การบริหารงานภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ�าหน�าที่ของรัฐและประชาชนต�องมี
พฤติกรรมแตกต�างจากที่เปFนอยู�ในป8จจุบัน ไม�ใช�ตำแหน�งหน�าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเปFนหน�วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ ซึ่งป8จจุบันมี
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ ่น จำนวน 7,852 แห�ง ซึ่งองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเปFนหน�วยงานของรัฐภายใต�
โครงสร�างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ�งเน�นการกระจายอำนาจจาก
ส�วนกลางลงสู�ท�องถ่ินและเปFนกลไกหนึ่งในการส�งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปFนหน�วยงานหลักในการ
จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน ถือเปFนกลไกสำคัญในการพัฒนา
ท�องถ่ินซ่ึงนำไปสู�การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เกิดความยั่งยืนรัฐจะต�องให�ความ
เปFนอิสระแก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นโดยยึดหลักแห�งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ�ของประชาชนในท�องถ่ิน 
และส�งเสริมให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเปFนหน�วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจแก�ไขป8ญหาในระดับพื้นที่ ส�วนการกำกับดูแลองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นจะทำได�เท�าที่จำเปFนตามกรอบ
กฎหมายกำหนด และต�องเปFนไปเพื่อการคุ�มครองประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน 

 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  จึงได�เห็นถึงความสำคัญในการป!องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ

ท�องถิ่นเองซึ่งจะเปFนกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร�วมมือกันสร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต โดยได�
ยึดถือหรือมีความมุ�งมั่นที่จะบริหารราชการให�เกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชนในท�องถิ่น มีการบริหารให�เปFนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี ให�ความสำคัญกับการต�อต�านการทุจริตและการมีส�วนร�วมของประชาชน 
ผู�บริหารจึงได�ดำเนินการจัดทำมาตรการการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ด�วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือเปFนการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน

อย�างเห็นเปFนรูปธรรม ด�วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต  
2. เพื่อประชาสัมพันธ�การจัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น สู�การรับรู�

ของสาธารณชน  
 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต 
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4. เป�าหมาย 
 1. การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
 2. แผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ผู�บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อป!องกันการทุจริตและต�านการทุจริต  
 2. แต�งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
 3. จัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร�แผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตต�อสาธารณชน 
 5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 

9. ผู3รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. ผู�บริหารได�แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตอย�างเห็นเปFนรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
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2.2 มาตรการสร3างความโปร#งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร3างความโปร#งใสในการบริหารงานบุคคลให3เป=นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุ

แต#งตั้ง โยกย3าย โอน เล่ือนตำแหน#ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ลำดับที่ 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ�างประจำ และพนักงานจ�างขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เปFนบุคลากรที่มีความสำคัญต�อ
องค�กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค�กรให�มีศักยภาพ โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงานให�เกิดประโยชน�ต�อองค�กร 
และประชาชนการพัฒนางานขององค�กรจะบรรลุผลได�ต�องเร่ิมมาจากบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน ซ่ึงเปFนป8จจัยสำคัญในการ
พัฒนางานให�มีคุณภาพ จะต�องมีมาตรฐานในการทำงานที่เปFนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร�งใส 
สามารถตรวจสอบการทำงานได�ด�านการพัฒนาระบบบริหารให�มีประสิทธิภาพ เปFนธรรม เพื่อนำไปสู�การสร�าง
มาตรฐานความโปร�งใส และการให�บริการท่ีเปFนธรรมตรวจสอบได�อย�างแท�จริงต�อไป 
 ดังนั้น เพื่อเปFนการส�งเสริมบริหารราชการในองค�กร ผู�บริหารได�ให�ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภาให�มีประสิทธิภาพ เปFนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร�งใส และตรวจสอบการ
ทำงานได� จึงได�จัดให�มีมาตรการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือเปFนการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู�บริหารให�
ปรากฏชัดเจน  
 2. เพ่ือกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อนข้ันเงินเดือน การเลื่อนตำแหน�ง และ
มอบหมายงานอย�างเปFนธรรม 
 3. เพ่ือเป�ดโอกาสให�บุคลากรได�เสนอความคิดเห็นอันเปFนประโยชน�ในการบริหารงานที่โปร�งใส 
 4. เพ่ือให�การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต�อง โปร�งใส สามารถ
ตรวจสอบได� และป!องกันการได�รับคำสั่งจากผู�บังคับบัญชาท่ีไม�เปFนไปตามระเบียบ  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ณ องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ผู�บริหารกำหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต�งตั้งคณะทำงาน 
 3. จัดทำมาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทำงานท่ีโปร�งใส ตรวจสอบได� 
 4. เป�ดเวทีรับฟ8งความคิดเห็นและข�อเสนอของบุคลากรในองค�กร  
 5. ประกาศเผยแพร�มาตรการ 
 6 กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 

9. ผู3รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
 1. มาตรการการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางป!องกันการได�รับคำสั่งจากผู�บังคับบัญชาที่ไม�เปFนไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให�เจ�าหน�าท่ีสามารถเสนอความคิดเห็นอันเปFนประโยชน�ในการบริหารงานท่ีโปร�งใส 
 4. ลดข�อร�องเรียนในการดำเนินการด�านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม�น�อยกว�า 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต�อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม�น�อยกว�า 80% 
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2.2.2 สร3างความโปร#งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช3ประโยชน ในทรัพย สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให3เป=นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ท่ีเกี่ยวข3องอย#างเคร#งครัด 

ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจรรมการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการจัดซ้ือจัดจ�าง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีฐานะเปFนนิติบุคคล มีอำนาจหน�าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด�วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได�และการใช�จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต�
ต�องเปFนไปตามอำนาจหน�าที่และกฎหมายที่กำหนดไว� ดังนั้น การที่องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นจะบริหารงานให�มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน จะต�องบริหารงานด�วยความซื่อสัตย� สุจริต มีความโปร�งใส และ
สามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร�างความโปร�งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช�ประโยชน�ในทรัพย�สิน
ของทางราชการ เปFนเร่ืองที่องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�ความสำคัญ เพื่อป!องกันการใช�จ�ายงบประมาณที่ไม�สมควร 
ผิดวัตถุประสงค� ไม�มีประสิทธิภาพ และป!องกันการเอ้ือประโยชน�ให�กับพวกพ�อง  รวมท้ังเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการตรวจสอบข�อมูลการจัดซื้อ จัดจ�าง องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นจึงได�จัดทำกิจกรรมเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร
ด�านการจัดซ้ือ – จัดจ�าง เพ่ือให�ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างรายโครงการ 
 2. เพ่ือเสริมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือป!องกันการทุจริตในหน�วยงาน 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร�ข�อมูลการจัดซื ้อ – จัดจ�าง ตามแผนงาน/โครงการต�างๆ ขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ. 2535 แก�ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช�องทาง ได�แก� ทางเว็บไซต� บอร�ดประชาสัมพันธ� หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร�สาย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ และชุมชนต�างๆ ภายในเขตองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมข�อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังน้ี 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือกพร�อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
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 2. นำส�งประกาศไปเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ตามช�องทางการประชาสัมพันธ�ขององค�การบริหารส�วนตำบล 
ได�แก� ทางเว็บไซต� บอร�ดประชาสัมพันธ� ระบบกระจายเสียงไร�สาย หน�วยงานราชการ เปFนต�น  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 

9. ผู3รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. ช�องทางการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม�น�อยกว�า 3 ช�องทาง 
 2. มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินครบทุกโครงการ  
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2.2.3 สร3างความโปร#งใสในการให3บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให3เกิดความพึงพอใจแก#ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม#เลือกปฏิบัติ 

ลำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให�เกิดความพึงพอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม�เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นบริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน และให�ประชาชนสามารถตรวจสอบได�ตามหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที ่ดี โดย
ดำเนินการจัดตั้งศูนย�บริการร�วมหรือศูนย�บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สำนักงานองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น เปFนศูนย�บริการประชาชนในการติดต�อ สอบถามข�อมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปFน
อำนาจหน�าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน�า และแจ�งผลการดำเนินการให�ประชาชนผู�รับบริการทราบ 
โดยมีการปรับระบบการทำงานแต�ละกระบวนงานเพ่ือให�มีระบบบริการที่เชื ่อมต�อระหว�างศูนย�บริการร�วมกับ
หน�วยงานเจ�าของเรื่อง ทั้งในด�านเอกสาร การส�งต�องาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต�ละ
กระบวนงาน ใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช�วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช�ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อ
ให�บริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให�บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก
แก�ประชาชน ให�ได�รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นยังต�องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ�มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น ได�มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด�านถนน ทางเดิน และทางเท�า, ด�าน
ไฟฟ!าสาธารณะ, ด�านระบบระบายน้ำ, ด�านน้ำเพื่อการบริโภค, ด�านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด�านการส�งเสริมกีฬา, 
ด�านการส�งเสริมผู�สูงอายุ, ด�านการส�งเสริมผู�ด�อยโอกาส, ด�านงานสาธารณสุข, ด�านการส�งเสริมการพัฒนาสตรี, ด�าน
การส�งเสริมอาชีพ, ด�านการป!องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด�านการส�งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท�องถ่ิน, ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียว, ด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, ด�านศึกษา และด�านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาล (การแก�ไขป8ญหาไฟปdาและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล�งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต�แหล�งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
และกิจกรรมเพื่อป!องกันและแก�ไขป8ญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต�องคำนึงการ
อำนวยความสะดวกแก�ประชาชน สร�างความโปร�งใสในการบริการสาธารณะ ให�ประชาชนได�รับความ    พึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต�ละภารกิจให�ประชาชนได�รับทราบ สร�างความโปร�งใสในการบริการ
สาธารณะ ให�ประชาชนได�รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม�เลือกปฏิบัติอย�างยุติธรรม เสมอภาค 
 2. เพื่อเปFนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต�อคุณภาพการให�บริการ และนำผลมาปรับปรุงในการ
ให�บริการ  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝdาย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย�างยุติธรรม เสมอภาคและไม�เลือกปฏิบัติ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝdาย  
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. ผู�บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดำเนินการเพื่อสร�างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต�ภารกิจงาน
บริการสาธารณะ 
 2. ประชุมสำนัก/กอง/ฝdาย ที่เกี่ยวข�องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร�งใส ยุติธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ 
ตรวจสอบได� 
 3. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต�ภารกิจ กำหนดให�มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค�าบริการ
อย�างชัดเจน และกำหนดให�มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต�อคุณภาพการให�บริการ 
 4. ประกาศเผยแพร�มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ เว็บไซต� และช�องทางประชาสัมพันธ�อื ่นๆ ที่
ประชาชนสามารถรับทราบได�อย�างทั่วถึง 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ป8ญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให�ผู�บริหาร
และประชาชน รับทราบ เพื่อเปFนข�อมูลประกอบการปรับปรุงในการให�บริการ 
 6. ประชุมสำนัก/กอง/ฝdาย ที่เกี่ยวข�อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงการให�บริการเพื่อสร�างความพึงพอใจแก�
ประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 5,000  บาท 

9. ผู3รับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง/  องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต�ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจต�อ
สาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต�อคุณภาพการให�บริการ ร�อยละ 80 
 3. ลดจำนวนข�อร�องเรียนการให�บริการสาธารณะท่ีไม�เปFนธรรม เลือกปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-42- 
 

2.3 มาตรการการใช3ดุลยพินิจและใช3อำนาจหน3าที่ให3เป=นไปตามหลักการบริหารกิจการบ3านเมืองที่ดี 
 2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข ั ้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี ่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข3องในแต#ละขั้นตอน เป\ดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข#ายสารสนเทศขององค กรปกครอง
ส#วนท3องถิ่น 
ลำดับที่ 5  

1. ชื่อโครงการ :  มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน3าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ3านเมืองที่ดี  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี โดยอย�างน�อยต�องมีหลักเกณฑ�เกี่ยวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน ตลอดจนจัดให�มีการรับฟ8ง
และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู�รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให�สอดคล�องกับความต�องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปKที่ผ�านมาได�มีการประเมินองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
และได�ดำเนินการตามโครงการดังกล�าวอย�างต�อเนื่องทุกปKน้ัน 
 เพื่อกำกับให�การใช�ดุลยพินิจและใช�อำนาจหน�าที่ของบุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเปFนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี เกิดประโยชน�สุขต�อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจขององค�กร เกิดความ
ความโปร�งใส ตรวจสอบได� ประสิทธิภาพและความคุ�มค�า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนได�อย�างแท�จริง หรืออย�างน�อยมีผลการประเมินไม�ต่ำกว�าปKที ่ผ�านมาองค�การบริหารส�วน 
ตำบลเป�าะ จึงได�จัดทำมาตรการยกระดับการปฏิบัติหน�าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน�าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

2. เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช�ในการให�บริการ  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 

 การใช�ดุลยพินิจและใช�อำนาจหน�าที่ของบุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเปFนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองที่ดี  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต�งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน�าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่
ดี 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการให�บริการที่สามารถปฏิบัติได�จริงและพิจารณางานในภารกิจว�าเรื่องใดที่ผู�บังคับบัญชาสามารถมอบ
อำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให�แก�ผู�ใต�บังคับบัญชา 
 3. จัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช�ในการให�บริการ 
ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู�รับผิดชอบให�เปFนป8จจุบัน 
  1) ปรับปรุงป!ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการแก�ประชาชน 
  2) จัดทำเอกสาร/แผ�นพับประชาสัมพันธ�เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารต�างๆ 
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  3) จัดให�มีกล�อง/ตู�รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดทำ/เตรียมแบบฟอร�มคำร�องต�างๆ พร�อมตัวอย�างการกรอกแบบฟอร�มทุกงานบริการ 
  5) จัดทำคำสั่งการให�บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให�มีการให�บริการแก�ประชาชนท้ัง
เวลา  ทำการ ช�วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 4. ประกาศเป�ดเผยข�อมูลและมาตรฐานการให�บริการ ข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการ จัดทำแผนภูมิ
แสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต�ของหน�วยงาน 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ และนำผลดังกล�าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต�างๆ ให�ผู�บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000   บาท 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ในองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช�ในการให�บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข�อมูลการให�บริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ 
ที่ทำการ และเว็บไซต�ของหน�วยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให�บริการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพิ่มข้ึน 
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2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู3มีอำนาจในองค กรปกครองส#วนท3องถิ่น 

ลำดับท่ี 6 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหน�าที่ให�กับผู�ใต�บังคับบัญชาในการบริหารงานในด�านต�างๆ ภายในองค�กรน้ัน เพ่ือเปFน
การช�วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให�เกิดความคล�องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบข�ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู� 
ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเปFนอย�างดี ด�วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให�การบริหารงาน
ก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ราชการ 

ดังนั้น การดำเนินการของหน�วยงานต�องมีการปรับให�เข�ากับสภาพสังคมและทันต�อสถานการณ�ที่การบริหาร
ราชการต�องเปFนไปเพื่อประโยชน�สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ�มค�า
ในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต�องมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู�มีอำนาจในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อเปFนการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู�มีอำนาจในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
 2. เพื่อป!องกันการผูกขาดอำนาจหน�าที่ในการใช�ดุลยพินิจอันอาจเปFนเหตุแห�งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตำแหน�งหน�าท่ีราชการ 

3. เพ่ือให�ประชาชนมีความพึงพอใจในการให�บริการ 
4. เป�าหมาย 
 คณะผู�บริหารฯ , ปลัดองค�การบริหารส�วนตำบล ,ผู�อำนวยการกอง ทุกกอง  
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
6. วิธีดำเนินการ 
 1. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต�งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใด
ของผู�มีอำนาจในองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ เพื่อกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 

2. แจ�งเวียนผู�รับมอบอำนาจและทุกหน�วยในองค�การบริหารส�วนตำบล รับทราบ  
3. ประชาสัมพันธ�ข�อมูลหน�าที่ความรับผิดชอบและผู�รับผิดชอบในการปฏิบัติหน�าที่ เป�ดเผยต�อสาธารณชน

 4. ผู�รับมอบอำนาจรายงานผลการปฏิบัติหน�าที่ตามคำสั่งท่ีได�รับมอบมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการ
อ่ืนใดของผู�มีอำนาจในองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ และเป�ดเผยข�อมูลต�อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให�บริการจากหน�วยงานเพ่ิมมากข้ึน 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก#หน#วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให3เป=นท่ีประจักษ  
2.4.1 ยกย#องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ลำดับท่ี 7 
1. ชื่อโครงการ : ยกย#องเชิดชูเกียรติหน#วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย  สุจริต มีคุณธรรม  
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมป8จจุบันมุ�งเน�นความอยู�รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก�งแย�งแข�งขันในทุกรูปแบบเพื่อ
บรรลุผลตามความประสงค� โดยอาจทำให�ขาดการคำนึงถึงความถูกต�องชอบธรรม อาจส�งผลกระทบต�อคุณธรรม 
จริยธรรมในจิตสำนึกของผู�คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ทำให�เกิดป8ญหาขึ้นอย�างมากมายในป8จจุบัน ไม�ว�าจะเปFนเรื่อง
การทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส�วน รวมถึงป8ญหาการก�ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพื่อเปFนการส�งเสริมให�คนดีมีจุดยืนในสังคมเปFนต�นแบบอย�างที่ดีแก�คนรุ�นหลัง องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
จึงจัดให�มีการยกย�องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก�บุคคลที่มีความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม เพื่อ
ส�งเสริมสร�างขวัญและกำลังใจแก�คนดีเหล�านั้น ให�ร�วมมือกันในการสร�างสรรค�สังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรม
เปFนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเปFนแบบอย�างท่ีดีแก�สังคม เพื่อการปลุกกระแสการสร�างสังคมแห�งความ
ดีอย�างเปFนรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว�า ความดี ความซ่ือสัตย�สุจริตและคุณธรรมเปFนรากฐานอันสำคัญในการ
พัฒนาสังคมสู�ความสงบสุขร�มเย็นร�วมกัน 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อสร�างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ�นให�ทุกภาคส�วนได�มีแบบอย�างที่ดี อันเปFนกุศโล
บายหน่ึงในการปลูกจิตสำนึกให�สังคมตระหนักถึงคุณค�าแห�งความดีมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพ่ือสร�างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย�างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพ่ือรณรงค� เผยแพร� ประชาสัมพันธ� ให�ประชาชน หน�วยงาน องค�กรในเขตองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมี
ค�านิยม ยกย�อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค�าของการประพฤติปฏิบัติตนด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน�วยงาน องค�กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
 - ผู�ทำคุณประโยชน� และมีส�วนร�วมในกิจกรรมขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
 - การยกย�องเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปFนแบบอย�างท่ีดีจำนวนไม�น�อยกว�า10 
คน/ปK 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานฯ  
 2. ประชุมคณะทำงาน 
  -กำหนดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม 
  -พิจารณาคัดเลือก 
 4. ประกาศยกย�องเชิดชูเกียรติในโอกาสต�างๆ  

5. จัดให�มีการเผยแพร� ประชาสัมพันธ�ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให�เปFนที่
ประจักษ�ผ�านทางส่ือช�องทางต�างๆ ได�แก� วารสาร เว็บไซต� สื่อสังคม (Social Media) เปFนต�น 

6. เชิญบุคคลที่ได�รับการเชิดชูเกียรติถ�ายทอดประสบการณ� แนวคิดให�แก�เด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนตามโอกาสต�างๆ ที่เหมาะสม 

7. จัดทำทำเนียบหน�วยงาน/บุคคลที่ได�รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร�ต�อสาธารณชน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. จำนวนหน�วยงาน/บุคคลท่ีได�รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หน�วยงาน องค�กรในเขตองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น มีค�านิยม ยกย�อง เชิดชูเกียรติ และเห็น
คุณค�าของการประพฤติปฏิบัติตนด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.2 ยกย#องเชิดชูเกียรติที่ให3ความช#วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

ลำดับที่ 8  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช#วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ป8จจุบันสังคมไทยให�ความสำคัญกับการมีส�วนร�วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส�วนร�วม
ตามที่บัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปFนการยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องค�กรที่ให�การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด�านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปFนประโยชน�แก�ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อเปFนขวัญกำลังใจให�บุคคลหรือองค�กรมีความมุ�งมั่น ตั้งใจ ร�วมเปFนแกนนำในการส�งเสริม สนับสนุน 
และอนุรักษ�มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ เพื่อนำผู�ที่ได�รับการ
คัดเลือกระดับหมู�บ�านเข�ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต� และวันผู�สูงอายใุน
ทุกปKงบประมาณ เพ่ือเปFนขวัญกำลังใจ ให�ประชาชนมีความมุ�งม่ัน ช�วยเหลือสังคม และเปFนแบบอย�างต�อบุคคลอ่ืนใน
ชุมชน 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือสร�างขวัญและกำลังใจแก�ผู�ทำคุณประโยชน� และมีส�วนร�วมในกิจกรรมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 2. เพื่อส�งเสริมการสร�างแรงจูงใจให�ประชาชน หน�วยงาน องค�กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชน�ส�วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธ�และเผยแพร�ผลงานของผู�ที่ได�รับรางวัลให�เปFนตัวอย�างที่ดีแก�สาธารณชนต�อไป 
4. เป�าหมาย 
 - ประชาชน หน�วยงาน องค�กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 - ผู�ทำคุณประโยชน� และมีส�วนร�วมในกิจกรรมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

5. สถานท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ�กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกำนัน ผู�ใหญ�บ�าน และสมาชิกฯ เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู�เข�าร�วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิต
สาธารณะ 
 3. จัดทำเอกสารผู�ทำคุณประโยชน�ด�านต�างๆ เพื่อเสนอผู�บังคับบัญชา ดังน้ี 
  - ด�านช�วยเหลือสังคมดีเด�น (ประชาชน) 
  - ด�านถ�ายทอดภูมิป8ญญาท�องถ่ินดีเด�น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด�านถ�ายทอดภูมิป8ญญาท�องถ่ินดีเด�น เพลงพ้ืนบ�าน (ประชาชน) 
  - ด�านถ�ายทอดภูมิป8ญญาท�องถ่ินดีเด�น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด�านอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ�และเผยแพร�ผลงานของผู�ท่ีได�รับรางวัลให�เปFนตัวอย�างท่ีดีแก�สาธารณชนต�อไป 
 6. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู�บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000   บาท 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. การยกย�องและเชิดชูเกียรติแก�บุคคล หน�วยงาน องค�กรดีเด�น ผู�ทำคุณประโยชน� จิตสาธารณะหรือเข�าร�วม
ในกิจกรรมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 2. ประชาชน หน�วยงาน องค�กรในเขตองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น มีค�านิยม ยกย�อง เชิดชูเกียรติ และเห็น
คุณค�าของบุคคลท่ีเสียสละเพื่อประโยชน�ส�วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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2.4.3 ยกย#องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลำดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปFนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนิน
ชีวิตแก�  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว�า 25 ปK ตั้งแต�ก�อนวิกฤติการณ�ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได�ทรง
เน�นย้ำแนวทางการแก�ไขเพื่อให�รอดพ�นและสามารถดำรงอยู�ได�อย�างมั่นคงและยั่งยืนภายใต�กระแสโลกาภิวัฒน�และ
ความเปลี่ยนแปลงต�างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก�อน เกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล�อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม�ผล ไม�ยืนต�น พืชสมุนไพร พืชใช�สอย ในลักษณะ
ของสวนผสม ต�อมามีการพัฒนาเปFนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน�าย ทำให�ต�องใช�ทรัพยากรจากภายนอกมาก
ขึ้น ต�นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให�ต�องหันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการ
บริโภคและจำหน�ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได�จึงเปFนอีกแนวทางหนึ่งที่
น�าสนใจ เน่ืองจากเปFนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปFนการใช�พ้ืนที่เล็กๆ ให�เกิดประโยชน� ปลอดภัยจากการใช�สารเคมี
และสารพิษตกค�าง ทำให�สภาพแวดล�อมของบริเวณบ�านน�าอยู�น�าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช�บริโภคในครัวเรือนเปFน
การลดรายจ�ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปFนการเพ่ิม
รายได�ให�แก�ครอบครัวอีกด�วย 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ ได�เห็นความสำคัญของการส�งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเปFนลำดับแรก จึงได�ร�วมกับศูนย�บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช�ทรัพยากรน้ำและต�นทุนในการ
ใช�จ�ายลงได� และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได�อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต
ชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล�งให�สอดคล�องกับปริมาณน้ำต�นทุนและสถานการณ�ที่
เก่ียวข�องเพ่ือเปFนตัวอย�าง ตลอดจนสามารถถ�ายทอดความรู�เพื่อช�วยเหลือเกษตรกรท่ีได�รับผลกระทบจากภัยแล�งให�มี
รายได�จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย�างยั่งยืน จึงได�จัดทำกิจกรรม  เชิดชูเกียรติประชาชนผู�ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแต�งตั้งให�เปFนวิทยากรประจำศูนย�เรียนรู�โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย�สาธิตเกษตร
ผสมผสาน อีกทั้งยังเปFนตัวอย�างให�แก�เกษตรกรได�น�อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู�หัวมาใช�ในการดำเนินชีวิตอีกด�วย 

3. วัตถุประสงค  
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู�ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให�เปFนตัวอย�างและเปFนวิทยากร ประจำ
ศูนย�เรียนรู�โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย�สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ�ายทอดให�แก�เกษตรกร 

4. เป�าหมาย 
 ประชาชนขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

5. สถานท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย�บริการฯ ประจำตำบล 
 2. ดำเนินคัดเลือกบุคคลต�นแบบที่น�อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดำเนินชีวิต 
 3. ประกาศยกย�องเชิดชูเกียรติในโอกาสต�างๆ  และแต�งตั้งให�เปFนวิทยากรประจำศูนย�เรียนรู�โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย�สาธิตเกษตรผสมผสาน 
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4. ประชาสัมพันธ�และเผยแพร�ผลงานของบุคคลที่ได�รับยกย�องเชิดชูเกียรติให�เปFนตัวอย�างที่ดีแก�สาธารณชน
ต�อไป 
 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต�อผู�บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000   บาท 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการฯ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. จำนวนบุคคลท่ีดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได�รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ 
  2. ขยายผลองค�ความรู�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให�ประชาชนในชุมชน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได3ทราบ หรือรับแจ3งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ข3อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว#างบุคลากรในองค กรให3ปฏิบัติหน3าที่ราชการด3วยความซื่อสัตย  
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ3านเมืองท่ีดี 

ลำดับที่ 10 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข3อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นมีอำนาจหน�าที่ด�านการบริการสาธารณะแก�ประชาชนในท�องถิ่น และการใช�จ�าย
งบประมาณในการดำเนินกิจการต�างๆ เพื่อให�ประชาชนได�รับประโยชน�สูงสุด ดังนั้นการดำเนินการบริหารจัดการ
ต�างๆ ต�องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพื่อให�การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม�เกิดป8ญหาข�อครหาในการทุจริต
หรือดำเนินการไม�โปร�งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน�วยงานของภาครัฐ สาเหตุส�วนมากเกิดจากการ
ดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากป8จจัยทางวัฒนธรรมขององค�กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต�างๆ ที่เอื้อให�เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค�กรที่นำไปสู�การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค�านิยม
และวัฒนธรรมขององค�กรให�กลายเปFนสิ่งที่ยอมรับได�ของผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ภายในองค�กร โดยการสร�างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส�วนร�วมในการต�อต�านการทุจริตภายในองค�กรของผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ถึงแม�
จะเปFนสิ่งที่ยากต�อการดำเนินงานก็ตาม แต�เปFนสิ่งสำคัญที่หน�วยงานต�องสร�างให�เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู�
องค�กรที่มีคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปFนการสร�างแนวร�วมในการต�อต�านการทุจริตอันจะ
ส�งผลต�อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จึงได�จัดทำมาตรการ “จัดทำข�อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนด
แนวทางในการปฏิบัติราชการด�วยความซื่อสัตย� สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี เพื่อเปFนการ
พัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค�กรที่จะนำไปสู�การยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานให�สูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพื่อให�บุคลากรปฏิบัติราชการด�วยความซื่อสัตย� สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพื่อให�ทุกส�วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือมาตรการและนำไปปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสร�างวัฒนธรรมองค�กรที่มีความโปร�งใส มีคุณธรรม  
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมหน�วยงาน 

2. กำหนดข�อตกลงระหว�างบุคลากรในองค�กรในการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององค�กร โดยมีกรอบดังน้ี 

 - ห�ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน�อ่ืนใดจากผู�มาใช�บริการ 
 - ห�ามปฏิบัติหน�าท่ีเอ้ือประโยชน�  หรือเลือกปฏิบัติแก�บุคคลท่ีมีความสัมพันธ�ใกล�ชิดและพวกพ�อง 
 - ต�องปฏิบัติหน�าที่ให�บริการประชาชนด�วยความเปFนธรรม เสมอภาค 
3. ประกาศให�บุคลากรในองค�กรถือปฏิบัติ และเผยแพร�ให�สาธารณชนทราบ 

4. จัดกิจกรรมเพื่อสร�างความตระหนักในการปฏิบัติตามข�อตกลงอย�างน�อย 2 คร้ังต�อปK 
5. กำกับติดตามมาตรการ “จัดทำข�อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
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 6. รายงานผลต�อผู�บริหาร เพื่อรับทราบป8ญหาอุปสรรคเปFนข�อมูลในการดำเนินการปรับปรุงข�อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปKต�อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
- ข�อตกลงระหว�างบุคลากรในองค�กรในการปฏิบัติราชการด�วยความซื่อสัตย� สุจริต ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ�านเมืองที่ดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององค�กร 
- ลดข�อร�องเรียนของบุคลากรในองค�กรเก่ียวกับเร่ืองการทุจริต 
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2.5.2 มีการให3ความร#วมมือกับหน#วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได3ดำเนินการตามอำนาจหน3าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค กรปกครองส#วนท3องถิ่น 
ลำดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให3ความร#วมมือกับหน#วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค กรปกครองส#วนท3องถิ่นตามกฎหมาย องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละประเภทได�
ให�อำนาจข�าราชการในหน�วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู�ว�าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินดำเนินกิจการเปFนไปตามกฎหมายอย�างเคร�งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน�าที่ที่กำหนดไว�
ในกฎหมาย 
 กลไกองค กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช3อำนาจขององค กรปกครองส#วนท3องถิ่น ซึ่งในแง�ของการทุจริตจะ
เก่ียวข�องกับการใช�จ�ายเงินไปโดยชอบด�วยกฎหมายระเบียบข�อบังคับหรือไม� หรือตรวจสอบเพื่อให�นักการเมืองท�องถ่ิน
และองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นดำเนินกิจการต�างๆ อย�างโปร�งใสและสุจริต ซึ่งหน�วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ�นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป!องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) เปFนองค�กรที่มีหน�าที่
สำคัญ 
 ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จึงได�มีมาตรการ “ให�ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
ส�งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน�วยงานภาครัฐและองค�กรอิสระที่มีหน�าที่ตรวจสอบองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อส�งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน�วยงานภาครัฐและองค�กรอิสระที่มีหน�าที่ตรวจสอบ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือกำหนดผู�รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน�วยท่ีเก่ียวข�องอย�างชัดเจน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น จากหน�วยงานภาครัฐและ
องค�กรอิสระเปFนอย�างมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดหน�วยงานที่รับผิดชอบในการให�ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบท้ังจากผู�กำกับดูแลและ
องค�กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ�นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปK หรือ
คณะทำงาน LPA 
  - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตในหน�วยงาน  
 2. รายงานผลการให�ความร�วมมือให�ผู�บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�ความร�วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน จากหน�วยงานภาครัฐ และองค�กรอิสระ 
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2.5.3 ดำเนินการให3มีเจ3าหน3าที่ที ่รับผิดชอบดำเนินการให3เป=นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร3องเรียน
กล#าวหาบุคลากรในองค กรปกครองส#วนท3องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหน3าที่โดยมิชอบ 

ลำดับที่  12 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต#งต้ังผู3รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร3องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นมีนโยบายใช�หลักธรรมาภิบาลส�งเสริมให�ภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมโดยเป�ด
โอกาสให�ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร�องเรียน แจ�งเบาะแส เสนอข�อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร�องเรียนผ�านช�องทาง
ต�างๆ ได�แก� ระบบอินเตอร�เน็ต ทางโทรศัพท� หรือแจ�งเบาะแสด�วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให�การดำเนินการรับเรื่องร�องเรียนเปFนไปด�วยความเรียบร�อย สามารถแก�ไขความเดือดร�อนของ
ประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ จึงได�แต�งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร�องเรียนประจำองค�การบริหารส�วน
ตำบลเป�าะ รวมถึงจัดทำคู�มือดำเนินการเรื่องร�องเรียนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได�รับทราบหรือรับแจ�งเร่ืองร�องเรียนต�างๆ เจ�าหน�าที่รับผิดชอบได�ถือปฏิบัติให�เปFนแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือจัดให�มีเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบดำเนินการรับแจ�งเร่ืองร�องเรียนต�างๆ  
 2. เพ่ือจัดให�มีมาตรการจัดการในกรณีได�รับทราบหรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปFนไปตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ�เก่ียวข�องอย�างถูกต�อง 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต�งตั้งเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองร�องเรียน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียน 
 2. จัดทำคู�มือดำเนินการเรื่องร�องเรียน 
 3. จัดประชุมให�ความรู�เจ�าหน�าที่ผู �รับผิดชอบเรื ่องร�องเรียนเพื่อใช�เปFนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก�ไขป8ญหาเรื่องร�องเรียนที่ได�รับจากช�องทางการร�องเรียนต�างๆ ให�เปFนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร�งใส
และเปFนธรรม 
 4. เผยแพร�กระบวนการและข้ันตอนในการดำเนินงานเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ให�ผู �รับบริการ ผู�มีส�วนได�เสีย คู �สัญญา ประชาชนทั่วไป หน�วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน�วยงาน 
สามารถเข�าใจและใช�ประโยชน�จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล�าวได�ตรงกับความต�องการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 เจ�าหน�าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร�องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร�องเรียนขององค�การบริหาร
ส�วนตำบลเป�าะนตามคู�มือดำเนินการเรื่องร�องเรียนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ�ที่เก่ียวข�องอย�างถูกต�อง 
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ลำดับที่ 13 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร3องเรียนกล#าวหาบุคลากรใน อปท. 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นมีนโยบายใช�หลักธรรมาภิบาลส�งเสริมให�ภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมโดยเป�ด
โอกาสให�ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร�องเรียน แจ�งเบาะแส เสนอข�อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร�องเรียนผ�านช�องทาง
ต�างๆ ได�แก� ระบบอินเตอร�เน็ต ทางโทรศัพท� หรือแจ�งเบาะแสด�วยตนเอง 
 เพื่อให�การดำเนินการรับเร่ืองร�องเรียนเปFนไปด�วยความเรียบร�อย สามารถแก�ไขความเดือดร�อนของประชาชน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ จึงได�จัดทำมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร�องเรียนกล�าวหาบุคลากรในองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น เพื่อให�เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องดำเนินการอย�างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได� สร�างความ
เชื่อม่ันในการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายให�แก�ประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือมีกระบวนการกำกับการดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองร�องเรียนกล�าวหาอย�างเปFนระบบโปร�งใส 

2. เพ่ือมีมาตรการกำกับติดตามการดำเนินการของเจ�าหน�าท่ีที่รับผิดชอบในข้ันตอนการดำเนินการตรวจสอบ
เรื่องร�องเรียนของ บุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รวมถึงข้ันตอนการลงโทษผู�กระทำผิดอย�างรวดเร็ว โปร�งใส 
เปFนธรรม และมีประสิทธิภาพ  
4. เป�าหมาย 
 มาตรการกำกับการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนกล�าวหาบุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 2. แต�งตั้งคณะทำงาน 

3. กำหนดมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร�องเรียนกล�าวหาบุคลากรในองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพ โปร�งใส เปFนธรรม ในข้ันตอนต�างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการข้ันตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู�กระทำความผิด  

 4. กำกับติดตามการดำเนินการให�เปFนไปตามมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร�องเรียนกล�าวหา
บุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 5. เผยแพร� มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร�องเรียนกล�าวหาบุคลากรในองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ให�สาธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร�องเรียนกล�าวหาบุคลากรใน
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�ผู�บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. มีกระบวนการกำกับการดำเนินการของเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร�องเรียนกล�าวหาอย�างเปFน
ระบบ โปร�งใส 

2. ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน�าที่ของบุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ิมมากข้ึน   
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ส#วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

 
 
 
3.1 การจัดให3มีและเผยแพร#ข3อมูลข#าวสารในช#องทางที่เป=นการอำนวยความสะดวกแก#ประชาชนได3มีส#วนร#วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน3าท่ีขององค กรปกครองส#วนท3องถิ่นได3ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 การจัดให3มีศูนย ข3อมูลข#าวสารตามกฎหมายว#าด3วยข3อมูลข#าวสารของทางราชการ 
ลำดับที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย ข3อมูลข#าวสารขององค การบริหารส#วนตำบลเป(าะ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให�รัฐต�องจัดการให�ประชาชนมีโอกาส
กว�างขวางในการได�รับข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต�าง ๆ ของรัฐเปFนสิ่งจำเปFน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช�สิทธิทางการเมืองได�โดยถูกต�องกับความเปFนจริง และมีสิทธิได�รู�ข�อมูลข�าวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อให�การดำเนินการดังกล�าวเปFนไปตามที่กฎหมายกำหนด องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะจึงได�มี
ศูนย�ข�อมูลข�าวสารเพื่อให�ประชาชนเสามารถข�าตรวจดูข�อมูลข�าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข�อมูลข�าวสารให�
ครบถ�วน และเปFนป8จจุบันผ�านช�องทางในสื่อต�างๆ ของหน�วยงาน 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารอันเปFนประโยชน�แก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�องและเปFนป8จจุบัน  
 2. เพ่ือมีหน�วยประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงานสำหรับประชาชน 
 3. เพ่ือจัดแสดงข�อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน�าที่ต�อสาธารณชน 
 3. เพิ่มช�องทางให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการตรวจสอบข�อมูลและการปฏิบัติงานขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 การปรับปรุงและพัฒนาข�อมูลข�าวสารของศูนย�ข�อมูลข�าวสารองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะให�มีข�อมูลที่
ครบถ�วนถูกต�องเปFนป8จจุบัน   
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงาน เพื่อดำเนินการให�มีการเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสารตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทางราชการ    
 2. แต�งตั้งเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบศูนย�ข�อมูลข�าวสาร  
 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ�เผยแพร�บทบาทอำนาจหน�าที่ 
 4. จัดทำข�อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเพื่อเผยแพร�ต�อ
สาธารณชน ผ�านสื่อช�องทางต�างๆ ของหน�วยงานเปFนระยะ  สม่ำเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให�ข�อมูลการดำเนินงานของหน�วยงานผ�านหมายเลขโทรศัพท�เฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center  
 6. จัดให�มีบริการอินเตอร�เน็ตสำหรับให�บริการประชาชนทั่วไป 
 7. จัดทำรายงานผลสถิติผู�มารับบริการ รวมท้ังข�อเสนอแนะในการใช�บริการ และสรุปผลเสนอผู�บริหาร 
 

มิติที่ 3 การส#งเสริมบทบาทและการมีส#วนร#วมของภาคประชาชน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข�อมูลข�าวสารของศูนย�ข�อมูลข�าวสารองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นให�มีข�อมูลที่
ครบถ�วน  
ถูกต�องเปFนป8จจุบัน   
 2. จำนวนช�องทางการประชาสัมพันธ� 
 3. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ� 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู�ใช�บริการ 
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3.1.2 มีการเผยแพร#ข3อมูลข#าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป=นไปตามหลักเกณฑ  วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข3อบังคับ ที่กำหนดให3องค กรปกครองส#วนท3องถ่ินต3องเผยแพร#ให3ประชาชนทราบและตรวจสอบได3 

3.1.3 มีการป\ดประกาศ เผยแพร#ข3อมูลข#าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป=นประโยชน กับการมีส#วน
ร#วมตรวจสอบของประชาชน 

ลำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร#ข3อมูลข#าวสารขององค การบริหารส#วนตำบลเป(าะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีฐานะเปFนนิติบุคคล มีอำนาจหน�าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการ
จัดหารายได�และการใช�จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นจะบริหารงานให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน จะต�องบริหารงานด�วย
ความซ่ือสัตย� สุจริต มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร�างความโปร�งใสในการบริหารราชการ และเป�ดโอกาสให�ประชาชนสามารถตรวจสอบข�อมูล
ข�าวสารขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นได� จึงได�จัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารขององค�การ
บริหารส�วนตำบลเป�าะเพื่อกำกับให�หน�วยงานที่รับผิดชอบจัดให�มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารให�เปFนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข�อบังคับที่กำหนดไว� รวมทั้งจัดให�มีการป�ดประกาศ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารที่เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปFนประโยชน�ต�อประชาชน เพื่อส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือกำกับติดตามให�หน�วยงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การจัดซ้ือจัดจ�าง จัดให�มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารให�เปFนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข�อบังคับที่กำหนดไว�   

2. เพื่อกำกับติดตามให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�องเผยแพร�ข�อมูลการให�บริการต�างๆ กฎเกณฑ� ข�อกฎหมาย 
ข�อบังคับ และสถานที่ให�บริการอย�างชัดเจน   
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 1. กำกับติดตามการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงานที่เกี่ยวข�องให�เปFนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข�อบังคับ       ที่กำหนด  

2. กำกับติดตามหน�วยงานที่เก่ียวข�องให�ป�ดประกาศ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารที่เก่ียวข�องกับการปฏิบัติราชการ
ที่เปFน 

ประโยชน�ต�อประชาชน  
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

2. ประชุมคณะทำงานฯ  
2.1 กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน�วยงานที่เก่ียวข�องให�เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของ

องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ต�อสาธารณชน  
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
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- การจัดซ้ือจัดจ�าง/ การคำนวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท�องถ่ิน 
- งบประมาณรายจ�ายประจำปK 
- แผนการดำเนินงาน 
- ข�อมูลรายรับและรายจ�าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู�บริหารท�องถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปK 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน�วยงานที่เกี ่ยวข�อง เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารการ
ให�บริการต�างๆ  

กฎเกณฑ� ข�อกฎหมาย ข�อบังคับ และสถานท่ีให�บริการอย�างชัดเจน เพื่อเปFนประโยชน�ต�อประชาชน  
3. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารขององค�กรปกครองส�วน

ท�องถ่ิน 
4. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�ผู�บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือ

จัดจ�าง    ต�อสาธารณชน  
2. มีการเผยแพร�ข�อมูลการให�บริการต�างๆ กฎเกณฑ� ข�อกฎหมาย ข�อบังคับ และสถานที่ให�บริการอย�าง

ชัดเจน   
3. ส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค�กร

ปกครอง     ส�วนท�องถ่ิน  
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3.2 การรับฟ@งความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร3องเรียน/ร3องทุกข ของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟ@งความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน3าที่ของ
องค กรปกครองส#วนท3องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต#อความเป=นอยู# และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท3องถ่ิน 
ลำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมท3องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น เห็นความสำคัญของการส�งเสริมให�เกิดการมีส�วนร�วมอย�างกว�างขวางและเท�า
เทียมโดยให�ประชาชน กลุ�มองค�กร ชุมชน เครือข�ายทั้งภาครัฐและเอกชนได�มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความ
คิดเห็น ความต�องการเป�ดโอกาสให�ภาคประชาชนได�มีส�วนร�วมในการรับรู� ร�วมกำหนดแนวทางการดาเนินงาน ร�วม
ตัดสินใจ ร�วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นด�วยการจัดทาโครงการจัดเวที
ประชาคมขึ้น เพื่อจะได�มีกระบวนการรับฟ8งความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน�าที่ของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต�อความเปFนอยู� และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชุมชุน  เพื่อนำมาเปFนข�อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท�องถิ ่น อย�างมี
ประสิทธิภาพ และก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนอย�างแท�จริง 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือจัดให�มีกระบวนการรับฟ8งความคิดเห็นของประชาชน ที่เก่ียวข�องในการดำเนินกิจการตามอำนาจ
หน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 2. เพ่ือรับทราบป8ญหาและความต�องการที่แท�จริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเป�ดโอกาสให�ประชาชนได�ร�วมกระบวนการ ร�วมคิด ร�วมทำ ร�วมแก�ป8ญหา และส�งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม 
 4.  เพ่ือนำมาเปFนข�อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท�องถ่ิน อย�างมีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือส�งเสริมให�เกิดเครือข�ายภาคประชาสังคม 
 6. เพ่ือจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานที่เปFนมาตรฐานสามารถนำไปใช�ประโยชน�ในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท�องถ่ิน 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 จัดให�มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 หมู�บ�าน/ชุมชน  ในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตำบล จำนวน 12 หมู�บ�าน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปข�อมูลที่ได�จากการประชุมประชาคมส�งให�หน�วยงานที่เก่ียวข�อง  
 4. สรุปป8ญหา ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการจัดประชาคม เพื่อกำหนดกิจกรรมโครงการไว�แผนชุมชน แผนพัฒนา
ท�องถ่ินต�อไป เสนอต�อผู�บริหาร 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู3รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. มีการจัดเวทีประชาคม  
 2. ได�รับทราบป8ญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชนในแต�ละชุมชน 
 3. เกิดเครือข�ายภาคประชาชน 
 4. มีข�อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได�มาตรฐานสำหรับใช�ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท�องถ่ิน 
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 3.2.2 มีช#องทางให3ประชาชนในท3องถิ่นสามารถร3องเรียน/ร3องทุกข ได3โดยสะดวก 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ3งเป=นลายลักษณ อักษรให3ประชาชนผู3ร3องเรียน/ร3องทุกข  ได3ทราบถึงการได3รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร3องเรียน/ร3องทุกข  

ลำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเร่ืองราวร3องทุกข /ร3องเรียนขององค การบริหารส#วนตำบลเป(าะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเห็นความสำคัญในการรับฟ8งความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร�องทุกข�และ
เรื่องร�องเรียนของประชาชน เพื่อเปFนข�อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและการ
บริหารราชการของหน�วยงานให�เปFนไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร�งใส  จึงได�จัดทำมาตรการจัดการ
เรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียนขึ้น เพื่อกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียนขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ให�สามารถตอบสนองความต�องการหรือแก�ไขป8ญหาความเดือดร�อนให�แก�ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุง
ขั ้นตอน  ช�องทางการร�องเรียน กระบวนการจัดการแก�ไขป8ญหา ช�องทางการติดตามผล และการแจ�งผลการ
ดำเนินการเรื่องร�องทุกข� และเรื่องเรียนต�างๆ ให�มีความรวดเร็ว เปFนธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให�มีการ
ประชาสัมพันธ�เผยแพร�กระบวนการร�องเรียน และข้ันตอนให�ประชาชนรับทราบอย�างท่ัวถึง 
 3. วัตถุประสงค  
 1.  เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ให�สามารถ
ตอบสนองความต�องการหรือแก�ไขป8ญหาความเดือดร�อนให�แก�ประชาชนได�อย�างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช�องทางการร�องเรียน กระบวนการจัดการแก�ไขป8ญหา ช�องทางการติดตามผล 
และการแจ�งผลการดำเนินการเร่ืองร�องทุกข�และเร่ืองเรียนต�างๆ ให�มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
4. เป�าหมาย 
 1. กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�สามารถตอบสนอง
ความต�องการหรือแก�ไขป8ญหาความเดือดร�อนให�แก�ประชาชนได�อย�างเหมาะสม 
 2. กำกับติดตามให�มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก�ไขป8ญหา ช�องทางการร�องเรียน/การติดตาม
ผล และการแจ�งผลการดำเนินการเร่ืองร�องทุกข�และเร่ืองเรียนต�างๆ ให�มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเร่ืองราวร�องทุกข�/ร�องเรียนขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
 2. ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียนขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
 เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียน ให�สามารถตอบสนองความต�องการหรือแก�ไขป8ญหาความ
เดือดร�อนให�แก�ประชาชนได�อย�างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้  
  - กำหนดให�มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย�เร่ืองราวร�องทุกข�/ร�องเรียนขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
  - กำกับติดตามให�หน�วยงานที่เก่ียวข�องจัดให�มีการประชาสัมพันธ�เผยแพร�กระบวนการร�องเรียน และ
ข้ันตอนให�ประชาชนรับทราบอย�างทั่วถึง  
  - กำหนดให�มีเจ�าหน�าที่/หน�วยงานผู�รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร�องทุกข� ร�องเรียนการทุจริตอย�าง
ชัดเจน  
  - กำหนดให�มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช�องทางการร�องเรียน กระบวนการจัดการแก�ไขป8ญหา 
ช�องทางการติดตามผล และการแจ�งผลการดำเนินการเร่ืองร�องทุกข�และเร่ืองเรียนต�างๆ  
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  - กำหนดให�หน�วยงานที่รับผิดชอบเรื ่องร�องเรียน/ร�องทุกข�  ดำเนินการแก�ไขข�อร�องเรียนอย�าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน  หากไม�สามารถดำเนินการได�ทันภายใน 15 วัน ต�องชี้แจงให�ผู�ร�องเรียนทราบ 
  - กำหนดให�หน�วยงานที ่รับผิดชอบเรื ่องร�องเรียน/ร�องทุกข� มีการแจ�งผลการดำเนินการหรือ
ความก�าวหน�า    ผลเรื่องร�องเรียน ให�ผู�ร�องเรียนทราบ รวมทั้งมีช�องทางในการติดตามเรื่องร�องเรียนให�ผู�ร�องเรียน
สามารถติดตามผลได�ด�วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ�มาตรการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ให�
ทุกหน�วยรับทราบ และเป�ดเผยต�อสาธารณชน 
 5. คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน�วยงานที่เก่ียวข�องให�ดำเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู�ใช�บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื ่องร�องเรียน พร�อมป8ญหา อุปสรรค และแนวทางแก�ไข ให�ผู �บริหาร
รับทราบ และเผยแพร�ให�สาธารณชนทราบ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 5,000  บาท 

9. ผู3รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. มีศูนย�หรือหน�วยรับเร่ืองราวร�องเรียน/ร�องทุกข� 
 2. มีการแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ี/หน�วยงานที่รับผิดชอบรับเร่ืองร�องเรียน/ร�องทุกข� 
 3. มีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบช�องทางในการร�องทุกข�/ร�องเรียน และกระบวนการ
ข้ันตอนเร่ืองร�องเรียน 
 4. มีการแจ�งผลการดำเนินการหรือความก�าวหน�า ผลเรื่องร�องเรียน ให�ผู�ร�องเรียนทราบ รวมทั้งมีช�องทางใน
การติดตามเรื่องร�องเรียนให�ผู�ร�องเรียนสามารถติดตามผลได�ด�วยตนเอง 
 4. มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ให�สามารถ
ตอบสนองความต�องการหรือแก�ไขป8ญหาความเดือดร�อนให�แก�ประชาชนได�อย�างเหมาะสมตามมาตรการท่ีกำหนดไว� 
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3.3 การส#งเสริมให3ประชาชนมีส#วนร#วมบริหารกิจการขององค กรปกครองส#วนท3องถิ่น 
3.3.1 ดำเนินการให3ประชาชนมีส#วนร#วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

ลำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : ส#งเสริมการมีส#วนร#วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค การบริหารส#วนตำบลเป(าะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีอำนาจหน�าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเร่ืองการจัดหารายได�และการ
ใช�จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นจะ
บริหารงานให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน จะต�องบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต มีความ
โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อเปFนการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารกิจการขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ให�สามารถ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างแท�จริง ส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมในการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
การจัดทำงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และร�วมดำเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตาม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน ส�งผลให�เกิดการบริหารงานให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนต�อไป  
  3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอข�อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ินของตน 
 2. เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต�างๆ ของตน 
 3. เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให�มีความถูกต�อง โปร�งใส 
 4. เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนเข�าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินของตน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู�แทนประชาคมในการเปFนคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน 
 2. จัดทำร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
 3. เผยแพร� ร�างแผนพัฒนาท�องถิ่น ให�ประชาชนในแต�ละชุมชน เสนอข�อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดทำ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 4. หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องปรับปรุงแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�สอดรับกับความต�องการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตามข้ันตอนต�อไป 
 6. เผยแพร�แผนพัฒนาท�องถ่ิน ต�อสาธารณชน 
 7. รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท�องถิ่น ต�อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท�องถิ่น ผู�บริหาร 
และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปFนข�อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อไป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ 2562 - 2564   
8. งบประมาณดำเนินการ 
 5,000 บาท 
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9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห�นโยบายและแผน ฝdายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงานองค�การบริหารส�วน
ตำบลเป�าะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. มีการจัดเวทีให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอข�อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท�องถิ่น และมีช�องทาง
ให�ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต�างๆ  
 2. องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีการแต�งต้ังภาคประชาชนร�วมเปFนกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

 
 
 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 
ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปG  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปFนหลักประกันขององค�กรในด�านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ทั้งในด�านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส�งเสริมการปฏิบัติงานให�บรรลุวัตถุประสงค�
และเป!าหมายขององค�กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค�าขององค�กร 
รวมท้ังการเปFนผู�ให�คำปรึกษากับฝdายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให�
มีการใช�ทรัพยากรอย�างประหยัดและคุ�มค�า อีกท้ังยังช�วยป!องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปFนส�วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู�ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซ่ึงจะต�องมีการกระทำอย�างเปFนข้ันตอนที่ถูกต�องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู�บริหารสามารถ
นำแผนการตรวจสอบภายในมาใช�โดยรวมเปFนส�วนหนึ ่งของกระบวนการบริหาร เพื ่อจะช�วยให�สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค�ของการดำเนินงานได�อย�างถูกต�อง และยังเปFนแนวทางในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพอีกด�วย ดังนั้น 
การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย�างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข�อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต�างๆ ที่
เกี่ยวข�องจะทำให�การปฏิบัติงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเปFนไปอย�างถูกต�องและเปFนไปตามวัตถุประสงค�ของ
ทางราชการ  
 3. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือส�งเสริมให�เกิดกระบวนการกำกับดูแลท่ีดี และความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน ป!องกันการประพฤติมิชอบหรือ 
การทุจริต และเปFนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนทำให�การดำเนินงานไม�บรรลุวัตถุประสงค� 

2. เพ่ือเปFนมาตรการถ�วงดุลแห�งอำนาจ (Check and Balance) ส�งเสริมให�เกิดการจัดสรร การใช�ทรัพยากรของ 
องค�กรเปFนไปอย�างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือให�ได�ผลงานท่ีเปFนประโยชน�สูงสุดต�อองค�กร 

3. เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใช�ในการปรับปรุงให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและ 
ป!องกันการทุจริต ลดโอกาสความร�ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให�มีหน�วยงานหรือเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบ และให�มี
ความเปFนอิสระในการปฏิบัติหน�าที่ 
 2. สอบทานความถูกต�องและเชื่อถือได�ของข�อมูลและตัวเลขต�างๆ ด�วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน�อยตามความจำเปFนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสร3างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค กรปกครองส#วนท3องถิ่น 
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ภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห�และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน�วย
รับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย�สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด�านอ่ืนๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�เปFนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คำสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย�สิน และการใช�ทรัพยากรทุก
ประเภท ว�าเปFนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข�อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด 
เพื่อให�มั่นใจได�ว�าสามารถนำไปสู�การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค�และสอดคล�องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต�อผู�บริหารเพื่อนำข�อมูลไปใช�ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร�ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และป!องกันการทุจริต รวมท้ังเพื่อเพิ่ม
โอกาสของความสำเร็จของงาน  และเป�ดเผยรายงานต�อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 ๑. มีหน�วยงานตรวจสอบภายใน/เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเปFนอิสระในการปฏิบัติ
หน�าท่ี 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให�การป!องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเข�าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ อย�างเคร�งครัด โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน 
 ๔. เผยแพร�ผลการตรวจสอบภายในให�สาธารณชนทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 69 – 

4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

ลำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปFนกลไกที่สำคัญและเปFนเครื่องมือในการบริหารงานในหน�วยงานไม�ว�าจะเปFนใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั ้งขนาดเล็กและขนาดใหญ� ระบบการควบคุมภายในจะช�วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน�วยงานให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได�ซึ่งจะทำให�ปฏิบัติงานและการจัดการของหน�วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค� ใน
อดีตที่ผ�านมาการบริหารงานของหน�วยงานภาครัฐ ได�มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให�ใช�เปFน
เรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู�ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข�อหารือต�างๆ โดยส�วน
ใหญ� จะเน�นไปที่การควบคุมด�านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให�ถูกต�องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ�ที่ทางราชการ
กำหนดไว� ซึ่งไม�ครอบคลุมถึงการจัดการด�านอื่นๆ นอกเหนือจากด�านการเงินและบัญชีในหน�วยงาน จึงไม�สามารถ
สะท�อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน�วยงานได� ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปFนระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด�านและสามารถสะท�อนภาพให�เห็นเปFนองค�รวมของหน�วยงานนั้นๆ ว�ามีการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม�เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม�ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เปFนช�องทางร่ัวไหลทำให�เกิดความเสียหายในหน�วยงานและการดำเนินงานไม�สัมฤทธิ์ผล ทั้งน้ี สาเหตุส�วนหนึ่งอาจเกิด
จากการกำหนดหน�าที่และมอบหมายงานในหน�วยงานไม�เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให�
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน�วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให�ระบบการควบคุม
ภายในดังกล�าวทันสมัยอยู�เสมอ 
 เพื่อให�องค�กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให�เปFนไปอย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน�วยงาน จึงได�กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อให�การปฏิบัติงานเปFนไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให�การใช�ทรัพยากรเปFนไปอย�าง
ประหยัดและคุ�มค�า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ�อนหรือไม�จำเปFน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด�านการเงิน
หรือด�านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2. เพ่ือให�มีข�อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต�องครบถ�วนและเชื่อถือได� สร�างความม่ันใจแก�ผู�บริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข�อง 
 3. เพื่อให�บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข�อตกลง ระเบียบข�อบังคับต�างๆ ของ
หน�วยงานอย�างถูกต�องและครบถ�วน 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อให�การควบคุมภายในขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเปFนไปอย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน�วยงาน อีกทั้งยังเปFนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน�วยงานให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได� ซึ่งจะทำ
ให�การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน�วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค� 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
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6. วิธีดำเนินการ 
1. แต�งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�า

ด�วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข�อ 6 
 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย�างต�อเนื่องเพื่อให�การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเปFนไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให�คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข�อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต�างๆ ให�ผู�บริหารทราบ 
 5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๖. เผยแพร�รายงานการควบคุมภายในให�สาธารณชนได�ทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซต�ของหน�วยงานและสื่อ
สังคมออนไลน�ของหน�วยงาน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเปFนอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข�อ 6 ที่
เสร็จตามกำหนดเวลา 
 2. สรุปข�อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให�มีประสิทธิภาพในการป!องกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร�อยละ 80 ได�ดำเนินการแก�ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู�ที่เกี่ยวข�องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร�อยละ 80 
ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร�รายงานการควบคุมภายในให�สาธารณชนได�ทราบ 
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4.2 การสนับสนุนให3ภาคประชาชนมีส#วนร#วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช#องทางที่
สามารถดำเนินการได3 

ลำดับที่ 3  
4.2.1 ส#งเสริมให3ประชาชนมีส#วนร#วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 

แต#งตั้ง โอน ย3ายข3าราชการ พนักงาน ลูกจ3าง 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส#งเสริมให3ประชาชนมีส#วนร#วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเปFนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว�าเปFนสิ่งสำคัญหรือเปFนหัวใจขององค�กรจึงมักจะ
กำหนดหน�าที่ของงานเปFนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข�อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค�กร
หรือหน�วยงาน เพ่ือให�มีประสิทธิภาพและเพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค� 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จึงได�กำหนดมาตรการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส�วนร�วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ในเรื่อง
การบรรจุ แต�งตั้ง การโอน ย�าย การเลื่อนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน สร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล
เปFนไปอย�างโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อให�ประชาชนมีส�วนร�วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให�เปFนไปด�วยความโปร�งใส
และเปFนธรรม 
 2. เพื่อให�เปFนแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต�งตั้ง การโอน ย�าย 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส�วนร�วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แต�งตั ้งกรรมการจากภาคประชาชนให�มีส�วนร�วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต�งต้ังองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะได�ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต�งตั ้งได�มีการประชาสัมพันธ�ต�อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ�ให�ประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู�บ�าน 
 - มีการประชาสัมพันธ�ลงในเว็บไซต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ�ที่บอร�ดประชาสัมพันธ�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 - ในการบรรจุแต�งตั ้งได�มีการแต�งตั ้งคณะกรรมการจากหน�วยงานอื่นเปFนกรรมการ รวมถึงมีการแต�งตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดำเนินการในการบรรจุแต�งตั้ง 
 - การบรรจุแต�งตั้งจะต�องได�รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินก�อน 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน�ง 
 - แต�งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให�มีส�วนร�วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหน�ง องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นได�ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข�อบังคับที่
เก่ียวข�อง อย�างเคร�งครัด 
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 - มีการแต�งตั้งคณะกรรมการจากหน�วยงานอ่ืนเข�าร�วมเปFนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตำแหน�งเพ่ือความโปร�งใส 
 - มีการออกคำสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการอย�างชัดเจน 
 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคลการเล่ือนข้ัน
เงินเดือน 
 - แต�งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให�มีส�วนร�วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�ดำเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง อย�าง
เคร�งครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ�หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร�หลักเกณฑ�ให�บุคลากร
ทราบ 
 - มีการแต�งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให�เปFนไปอย�างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน มีการนำข�อมูลมาใช�ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช�น ข�อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข�อมูลการลา เปFนต�น 
 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให�พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด ฝdายบริหารงานบุคคล องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 ๑. ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให�นำผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย�างชัดเจน พร�อมทั้งเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารการบริหารงานบุคคลต�อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล�าว 
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4.2.2 ส#งเสริมให3ประชาชนมีส#วนร#วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ#ายเงิน 
การหาประโยชน จากทรัพย สินของทางราชการ 

ลำดับที่ 4  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร#ข3อมูลข#าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ#ายเงินขององค กรปกครอง
ส#วนท3องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ�ายเงินขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเปFนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เจ�าหน�าที่จะต�องปฏิบัติตามอำนาจหน�าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข�องให�ถูกต�องครบถ�วนเรียบร�อยจึงจัดทำใบนำฝากเปFนรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเปFนรายจ�าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นได� สำหรับการใช�ประโยชน�ในทรัพย�สินขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นก็
เช�นเดียวกันต�องมีการดำเนินงานให�เปFนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค�าธรรมเนียม ค�าบริการ จะต�องเปFนไป
ด�วยความโปร�งใส ประชาชนสามารถมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ  
 เพื่อเปFนการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการ
เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ�ายเงินขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น เพื่อให�ประชาชน
สามารถเข�าถึงข�อมูลการบริหารงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�งผลให�เกิดการใช�งบประมาณโปร�งใส 
ตรวจสอบได�   

3. วัตถุประสงค   
 1. เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 2. เพื่อเผยแพร�ข�อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง รายรับ – รายจ�ายขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินต�อสาธารณชน 
4. เป�าหมาย 
 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
6. วิธีการดำเนินการ 
 - รวบรวมข�อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร�ต�อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซ้ือ จัดจ�าง 
ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซ้ือ - จัดจ�าง 
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ�ายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 - มีการแต�งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต�งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช�จ�ายเงินงบประมาณ โดยกำหนดให�มีภาคประชาชนเข�าร�วม
สังเกตการณ� 
 - เป�ดโอกาสให�ประชาชนสอบถามข�อสงสัยเก่ียวกับการรับจ�ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ�ายเงินขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นให�ประชาชนทราบทางช�องทางต�างๆ เช�น ทาง
เว็บไซต� ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข�าว เม่ือสิ้นปKงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. มีเผยแพร�ข�อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ�าง รายรับ – รายจ�ายขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินต�อสาธารณชน  และมีช�องทางการให�ข�อมูลดังกล�าวแก�ผู�ร�องขอ 
 2. ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบและได�รับทราบข�อมูลการดำเนินการโครงการ การรับจ�ายเงินขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินทำให�เกิดความโปร�งใส  
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4.2.3 ส#งเสริมให3ประชาชนมีส#วนร#วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

ลำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส#งเสริมประชาชนมีส#วนร#วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ3าง 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถิ ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส�วนร�วมตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�การ
บริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)  
จึงได�ดำเนินการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยการเป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�าร�วมสังเกตการณ�จัดซ้ือจัดจ�าง 
เพื่อให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในกระบวนการข้ันตอนจัดซ้ือจัดจ�างขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยต�องจัดให�มี
ข�อมูลข�าวสารการดำเนินโครงการและการใช�งบประมาณ เพื่อส�งเสริมการบริหารราชการแบบมีส�วนร�วมหรือการ
บริหารราชการในระบบเป�ดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วน
ร�วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ�นการปรับเปลี่ยนสู�การบริหารราชการที่เป�ดเผย โปร�งใส เน�นการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต�องการและเพ่ือประโยชน�ของประชาชนเปFนสำคัญ 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อสนับสนุนให�ตัวแทนภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ�างของ
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
 2. เพ่ือสร�างองค�ความรู�เก่ียวข�องกับการพัสดุให�แก�ประชาชน 
 3. เพื่อเผยแพร�ข�อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ�างทุกขั้นตอนต�อสาธารณชน ผ�านทางเว็บไซด� และที่ทำการ
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
4. เป�าหมาย 
 เผยแพร�ข�อมูลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ�างทุกข้ันตอนต�อสาธารณชน 
 5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข�าร�วมเปFนผู�สังเกตการณ�ใน
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ�าง  
 6.2 จัดประชุมให�ความรู�ความเข�าใจแก�ประชาชนท่ัวไปและผู�เข�าร�วมสังเกตการณ�เก่ียวข�องกับพัสดุ เม่ือมีการ
จัดซื้อจัดจ�างทุกครั้ง เพื่อให�เจ�าหน�าที่และผู�เข�าร�วมสังเกตการณ�ตัวแทนชุมชนมีความเข�าใจในบทบาทหน�าที่ และ
ทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างและตรวจการจ�างอย�างละเอียดและถูกต�อง 
 3. ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการท่ีสำคัญทุกข้ันตอนให�ประชาชนทราบ ผ�านทางเว็บไซด� และที่
ทำการองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
 
 
 
 



-76- 
10. ผลลัพธ  
 ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง และไม�เกิดป8ญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ�างใน
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

4.3 การส#งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท3องถิ่น 
 

4.3.1 ส#งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท3องถิ่นให3มีความรู3 ความเข3าใจในการปฏิบัติหน3าท่ีให3
เป=นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข3องได3กำหนดไว3 
ลำดับที่  6  
1. ชื่อโครงการ : โครงการส#งเสริมความรู3ด3านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข3องสำหรับผู3บริหารและสมาชิก
สภาท3องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั ่ง เงื ่อนไข และ
หลักเกณฑ�ต�างๆที่สมาชิกสภาท�องถิ่นและผู�บริหารท�องถิ่นได�รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต�องรู�และยึดเปFนแนว
ทางการปฏิบัติหน�าที่การดำเนินการอย�างเคร�งครัด ป8ญหาที่เกิดขึ้นเปFนประจำไม�ได�เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความชำนาญ ประสบการณ� หรือขาดความรู� กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ�ต�างๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท�านั้น หากแต�เกิดจากความรู�ความเข�าใจหรือการตีความข�อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ� เงื่อนไขที่เกี่ยวข�องอย�างผิดๆ ส�งผลให�สมาชิกสภาท�องถิ่นและผู�บริหารท�องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู�บริหารท�องถ่ินต�องตกเปFนผู�กระทำผิดกฎหมาย ก�อให�เกิดความเสียหายแก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และทำให�การ
แก�ไขป8ญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท�องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส�งผลให�การพัฒนาขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นต�องล�าช�า เพราะไม�ตอบสนองความต�องการของประชาชนอย�างแท�จริง จากป8ญหาดังกล�าว
ข�างต�น จึงจำเปFนที่สมาชิกสภาท�องถิ่นและผู�บริหารท�องถิ่นต�องมีความรู� ความเข�าใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และ
หลักเกณฑ�ต�างๆ ท่ีสำคัญและเก่ียวข�องกับการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน อันมีผลให�เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ินไม�ต�องเสี่ยงกับการกระทำ
ผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให�ผู �บริหารและสมาชิกสภาขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ เพิ่มพูนความรู� ความเข�าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย�สินและหนี้สิน มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคล
และประโยชน�ส�วนรวม และมีความรู�ความเข�าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อื่นใดของเจ�าหน�าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง  จึงได�จัดทำโครงการส�งเสริมความรู�ด�านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข�อง
สำหรับผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อให�ผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะได�เพิ่มพูนความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวข�อง 
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะให�มีความพร�อมในองค�
ความรู�เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เปFนแนวทางการปฏิบัติหน�าที่และบริหารราชการ 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการ/แผนงาน  
 2. กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส�งเสริมความรู�ด�านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข�องสำหรับผู�บริหาร
และสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
 3. อบรมให�ความรู�โดยวิทยากร พร�อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ 2562 -2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000   บาท 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด ฝdายบุคลากร องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. การจัดอบรมความรู�ด�านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข�องสำหรับผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
 2. ผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีองค�ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข�อง  
เพื่อเปFนแนวทางการปฏิบัติหน�าที่และบริหารราชการ 
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4.3.2 ส#งเสริมสมาชิกสภาท3องถิ่นให3มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝUายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข3องได3กำหนดไว3 โดยไม#ฝ@กใฝUฝUายใด 
ลำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส#งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท3องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต�อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด�วย
เหตุผลดังกล�าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู�ของสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีความพร�อมที่จะปฏิบัติหน�าในภารกิจ
การตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝdายบริหาร มีความรู�ในข�อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะ
ทู� และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง   
 การส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝdายบริหาร เปFนกลไกสำคัญที่
ใช�สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝdายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารป8จจุบันองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปFนของตนเอง แต�ถึงแม�จะเปFนอิสระ ส�วนกลางก็จะ
คอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต�างๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นให�เปFนไปโดยความเรียบร�อยและถูกต�อง เพื่อ
กำหนดแนวทางการพัฒนาร�วมกัน นอกจากจะทำให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส�วน
ร�วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร�างความน�าเชื่อถือให�กับองค�กร สามารถนำไปสู�ความโปร�งใสในองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินและลดการทุจริต 
 จึงได�มีการจัดกิจกรรมส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถิ่น เพื่อเปFนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสามารถนำความรู�ไปใช�ให�เปFนประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่ได�อย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิด
กลไกการปฏิบัติงานโปร�งใสและสามารถตรวจสอบ ช�วยลดป8ญหาการทุจริต ส�งผลต�อการพัฒนาองค�กร  
3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือส�งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝdาย
บริหาร 
 2. เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจที่เก่ียวข�องกับบทบาทและอำนาจหน�าที่ของสมาชิกสภาท�องถ่ิน  
4. เป�าหมาย 
 สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดทำคู�มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�สมาชิกสภาท�องถ่ินใช�สำหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให�ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับบทบาทและอำนาจหน�าท่ีของสมาชิกสภาท�องถ่ิน และความรู�ในข�อบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู� และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข�อง อย�างน�อยปKละ 1 ครั้ง  
 3. แต�งตั ้งสมาชิกสภาท�องถิ่นเปFนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต�างๆ เช�น การจัดซื้อจัดจ�าง
โครงการต�างๆ การแปรญัตติร�างข�อบัญญัติประจำปK การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฎิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 
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9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
10. ผลลัพธ  

1. สมาชิกสภาท�องถ่ินมีความรู�ความเข�าใจ บทบาทและอำนาจหน�าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได�ถูกต�องไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาท�องถิ่นสามารถนำองค�ความรู�ที่ได�ไปปรับใช�ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝdายบริหาร ด�วยความเปFนธรรม ตรงไปตรงมา 
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4. การเสริมพลังการมีส#วนร#วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส#วนเพ่ือต#อต3านการทุจริต 
4.4.1 ส#งเสริมให3มีการดำเนินการเฝ�าระวังการทุจริต 

ลำดับที่ 8  
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส#งเสริมชุมชนเฝ�าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค�านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในป8จจุบัน เปFนป8ญหาและอุปสรรคสำคัญในการป!องกันและปราบปราม
การทุจริต  เนื ่องจากโครงสร�างทางสังคมเปFนระบบอุปถัมภ� การเล็งเห็นผลประโยชน�ของตนหรือพวกพ�องดีกว�า
ส�วนรวม  การยกย�องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน�จากการเปFนพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู�มีอิทธิพล  
รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค�านิยมของประชาชนส�วนหนึ่งที่ลดน�อยถอยลง  และยังมองเห็นว�าการทุจริตเปFน
เรื่องปกติทั่วไปที่ได�รับผลตอบแทนคุ�มค�า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม�อยากเข�าไปยุ�งเกี่ยว นอกจากน้ัน
สภาพป8ญหาบางส�วนก็มักเกิดจากการใช�อำนาจของเจ�าหน�าท่ีของรัฐที่มุ�งแสวงหาผลประโยชน�   ป8ญหาการทุจริตเปFน
ป8ญหาที่ส�งผลกระทบต�อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก�ไขป8ญหาดังกล�าวให�
สัมฤทธิผลอย�างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเปFนต�องอาศัยความร�วมมือจากทุกภาคส�วนในการที่จะป!องกันและปราบปราม
การทุจริตอย�างจริงจังและต�อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพื่อส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการเฝ!าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได�จัดทำ
กิจกรรมส�งเสริมชุมชนเฝ!าระวังการทุจริต  เพื่อส�งเสริมองค�ความรู�การต�อต�านการทุจริตให�กับภาคประชาชน รวมถึง
ส�งเสริมสิทธิในการรับรู�และเข�าถึงข�อมูลข�าวสารเพื่อให�มีส�วนร�วมในการป!องกันและปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือส�งเสริมองค�ความรู�ในการต�อต�านการทุจริตให�ภาคประชาชน 
 2. ส�งเสริมการสร�างชุมชนเฝ!าระวังการทุจริต 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ� และเผยแพร�องค�ความรู�เก่ียวกับต�อต�านการทุจริต ผ�านช�องทางสื่อประชาสัมพันธ�
ของหน�วยงาน ได�แก� บอร�ดประชาสัมพันธ� ณ ชุมชนต�างๆ  บอร�ดประชาสัมพันธ� ณ ที่ทำการ  เว็บไซต�ของหน�วนงาน 
 2. จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการต�อต�านการทุจริตตามเวทีชาวบ�านในโอกาสต�างๆ หรือกิจกรรมต�างๆ ของ
หน�วยงาน 
 3. ส�งเสริมให�มีการจัดตั้งชุมชนเฝ!าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน�วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ!าระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู�แทนของชุมชนเฝ!าระวังการทุจริต เปFนร�วมสังเกตการณ�ในขั้นตอนต�างๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจ�าง การบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. มีการเผยแพร�องค�ความรู�เกี่ยวกับต�อต�านการทุจริตให�ภาคประชาชน ผ�านช�องทางสื่อประชาสัมพันธ�ของ
หน�วยงาน อย�างน�อย 3 แห�ง 
 2. มีชุมชนเฝ!าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส#วนเพ่ือต#อต3านการทุจริต 
ลำดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส#วนเพ่ือต#อต3านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ป8ญหาการทุจริตเปFนป8ญหาที ่ส �งผลกระทบต�อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก�ไขป8ญหาดังกล�าวให�สัมฤทธิผลอย�างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเปFนต�องอาศัยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน
ในการที่จะป!องกันและปราบปรามการทุจริตอย�างจริงจังและต�อเนื่อง  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนใน
การติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก�ไขป8ญหาการทุจริตได�บรรลุผลต�องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส�วนให�มีส�วนร�วมในการป!องกัน
การทุจริต ร�วมรับผิดชอบต�อป8ญหาการทุจริต องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จึงได�จัดทำกิจกรรมบูรณาการทุกภาค
ส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต เพื่อร�วมสร�างกลไกให�ทุกภาคส�วนได�ร�วมกันส�งเสริม สนับสนุน และสร�างค�านิยมในการ
ต�อต�านการทุจริต จนเกิดเครือข�ายและความร�วมมือในการต�อต�านการทุจริตอย�างเข�มแข็งต�อไป  
 3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อสร�างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส�วนได�ร�วมกันส�งเสริม สนับสนุน และสร�างค�านิยมในการต�อต�าน
ทุจริต 
 2. เพ่ือพัฒนาเครือข�ายและสร�างความร�วมมือกับทุกภาคส�วนในการต�อต�านการทุจริตอย�างเข�มแข็ง  
4. เป�าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
5. สถานท่ีดำเนินการ 
 ณ องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
6. วิธีดำเนินงาน 
 1. จัดตั ้งคณะทำงานเพื ่อบูรณาการทุกภาคส�วนเพื่อต�อต�านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
 2. กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต�อต�านการทุจริต ร�วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
 3. หน�วยงานบูรณาการต�อต�านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส�งเสริม สนับสนุน และสร�างค�านิยมในการต�อต�าน
ทุจริตให�บุคลากรในหน�วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน�วยงานบูรณาการต�อต�านการทุจริต ส�งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง 
แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต�อต�านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต�อผู�บริหาร และเผยแพร�รายงานผลต�อสาธารณชน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือส�งเสริม สนับสนุน และสร�างค�านิยมในการต�อต�านทุจริต 
 2. เกิดเครือข�ายและความร�วมมือกับทุกภาคส�วนในการต�อต�านการทุจริต  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
เรื่อง   ประกาศเจตจำนงในการต�อต�านการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

อำเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ  
........................................................... 

 ตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสาร 
พ.ศ. 2540 , พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร�
ชาติว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข�อที่ 10 
การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป!องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ กำหนดให�ปลูกฝ8งค�านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปFนข�าราชการและความ
ซ่ือสัตย�สุจริตควบคู�กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป!องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ�าหน�าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต�องการพร�อมอำนวยความสะดวกแก�ประชาชนเพื่อสร�างความ
เชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีได�มีมติเมื ่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564)  และให�หน�วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร�ชาติไปสู�การปฏิบัติ โดยกำหนดไว�ในแผนปฏิบัติการ4 ปK และแผนปฏิบัติราชการประจำปK ซึ่งยุทธศาสตร�
ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร�ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต”   

ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ ฯ ให�เกิดเปFนรูปธรรม องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จึงแสดง
เจตจำนงในการต�อต�านการทุจริต เพื่อกำหนดให�จัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น 3 ปK (พ.ศ.2562 – 2564) ใช�เปFนกรอบแนวทางในการดำเนินการป!องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะต�อไปและเพื่อให�เกิดการบูรณาการความร�วมมือจากทุกภาคส�วนในการต�อต�านการ
ทุจริตทุกรูปแบบอย�างเข�มแข็ง เพื่อให�ประเทศไทยเปFนประเทศที่มีมาตรฐานความโปร�งใสเทียบเท�าสากล ภายใต�
วิสัยทัศน� : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยใน
ระยะ ๕ ปKข�างหน�า จะมุ�งสู�การเปFนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปFนสังคมมิติใหม�ที่ประชาชนไม�
เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได�รับความร�วมมือจากฝdายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชน  เพื่อให�ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร�งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  จึงได�ประกาศเจตจำนงในการต�อต�านการทุจริตขององค�การบริหารส�วน
ตำบลเป�าะ  เพื่อกำหนดเปFนนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใสขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ ให�มีมาตรฐานและ
ยึดถือเปFนแนวทางปฏิบัติภายในองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ ดังนี้ 

1. นโยบาย นโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับความโปร�งใส ซ่ือสัตย� สุจริตและตรวจสอบได� 
แนวปฏิบัติ          1)  มีการกำหนดนโยบายด�านความโปร�งใส ซ่ือสัตย�สุจริต ชัดเจน และ 

        ประกาศให�ประชาชนทราบและแจ�งเวียนทุกส�วนราชการทราบ 
        และถือปฏิบัติ 

    2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให�บริการ 



         ตอบสนองความต�องการของประชาชนด�วยความรวดเร็ว ถูกต�อง  
                             เสมอภาพ โปร�งใส และเปFนธรรม 
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    3)  มีการปลูกฝ8งค�านิยมและทัศนคติให�บุคลากร มีความรู�ความเข�าใจ 
         ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         มาใช�ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

2.  นโยบาย  การเป�ดเผยข�อมูลข�าวสาร ตาม พรบ.ข�อมูลข�าวสาร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีช�องทางประชาสัมพันธ� เผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอย�างน�อย 3  ช�องทาง 
   2)  มีคณะทำงานการเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารขององค�กร 
   3)  มีการแต�งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานความโปร�งใส 
   4)  มีการแต�งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทำมาตรฐานความโปร�งใส 
   5)  มีการจัดซ้ือ จัดจ�าง ด�วยความโปร�งใสทุกข้ันตอนท้ังภาคเอกชน  
                          ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

3. นโยบาย  การตรวจสอบการทำงานภายในองค�กร 
แนวปฏิบัติ        1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองค�กร 
   2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแต�ละส�วนราชการ 
   3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่กำหนด 

4. นโยบาย  ระบบการรับเร่ืองร�องทุกข�/ร�องเรียน/คำร�องทั่วไป 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานให�เจ�าหน�าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว 
         ร�องทุกข�/ร�องเรียน/คำร�องท่ัวไป 
   2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียน/คำร�องทั่วไป 
   3)  มีคู�มือการรับเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียน/คำร�องท่ัวไป 
   4)  มีช�องทางการรับเร่ืองราวร�องทุกข�/ร�องเรียน/คำร�องทั่วไป 
                           มากกว�า 2 ช�องทาง 

5. นโยบาย  มีกำหนดมาตรฐานการให�บริการและการกำหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
           ของแต�ละส�วนราชการ 

                     แนวปฏิบัติ        1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต�ละส�วนราชการอย�างชัดเจน 
  2)  มีการลดกระบวนการและข้ันตอนการให�บริการประชาชน 
  3)  มีการจัดทำคู�มือมาตรฐานการให�บริการประชาชนและประกาศให�ประชาชนทราบ 

 จึงประกาศมาให�ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2561 

 

 
 

    ( นายเพิ่มศักดิ์  พรหมคุณ ) 
        นายกองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
เรื่อง   เจตจำนงในการต�อต�านการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

อำเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสาร 
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร�ชาติ
ว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข�อที่ 10 
การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป!องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ กำหนดให�ปลูกฝ8งค�านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปFนข�าราชการและความ
ซื่อสัตย�สุจริต ควบคู�กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป!องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ�าหน�าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต�องการพร�อมอำนวยความสะดวกแก�ประชาชน เพื่อสร�าง
ความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีได�มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2559 เห็นชอบยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให�หน�วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร�ชาติไปสู�การปฏิบัติ โดยกำหนดไว�ในแผนปฏิบัติการ 4 ปK และแผนปฏิบัติราชการประจำปK  ซ่ึงยุทธศาสตร�
ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร�ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต”  

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ ฯ ให�เกิดเปFนรูปธรรม  องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จึงแสดง
เจตจำนงในการต�อต�านการทุจริต  เพื่อกำหนดให�จัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น 3 ปK (พ.ศ.2562 – 2564) ใช�เปFนกรอบแนวทางในการดำเนินการป!องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะต�อไปและเพื่อให�เกิดการบูรณาการความร�วมมือจากทุกภาคส�วนในการต�อต�านการ
ทุจริตทุกรูปแบบอย�างเข�มแข็ง เพื่อให�ประเทศไทยเปFนประเทศที่มีมาตรฐานความโปร�งใสเทียบเท�าสากล ภายใต�
วิสัยทัศน� : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยใน
ระยะ ๕ ปKข�างหน�า จะมุ�งสู�การเปFนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปFนสังคมมิติใหม�ที่ประชาชนไม�
เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได�รับความร�วมมือจากฝdายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชน  เพื่อให�ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร�งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จึงประกาศเจตจำนงในการต�อต�านการทุจริต ขององค�การบริหารส�วน 
ตำบลเป�าะ เพื ่อกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใสให�เปFนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค�านิยมสำหรับ
ข�าราชการและบุคลากรขององค�กรให�ยึดถือและปฏิบัติควบคู�กับกฎ ระเบียบ และข�อบังคับอื่นๆ โดยมุ�งมั ่งที่จะนำ
หน�วยงานให�ดำเนินงานตามภารกิจด�วยความโปร�งใส บริหารงานด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
เพื่อให�บรรลุเจตนารมณ�ดังกล�าว จึงให�ส�วนราชการในองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  ถือปฏิบัติและการดำเนินการ 
ดังน้ี 
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      1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ�งตอบสนองความต�องการของประชาชน 

ด�วยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต�อง เสมอภาค โปร�งใส และเปFนธรรม 
                2.  ปลูกฝ8งค�านิยมและทัศคติให�บุคลากรในสังกัด  มีความรู�ความเข�าใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 
 3.  ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ�าง ส�งเสริมการดำเนินการให�เกิดความโปร�งใสในทุกข้ันตอนและเป�ดโอกาสให�
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเป�ดเผยข�อมูล
ข�าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 4.  ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนแจ�งข�อมูลข�าวสาร เบาะแสการทุจริต ร�องเรียนร�องทุกข�ผ�านศูนย�ดำรง
ธรรมองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  
 5.  กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู�ที่ทุจริตอย�างจริงจัง 
 

 จึงประกาศมาให�ทราบโดยทั่วกัน 

 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  7 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 

    (นายเพิ่มศักดิ์  พรหมคุณ) 
      นายกองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  
 
 

คำสั่งองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ท่ี         /๒๕61 

เรื่อง  แต�งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต  
ขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  อำเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ 

------------------------------------------------------ 
     ตาม ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

ซึ่งมุ�งสู�การเปFนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปFนสังคมมิติใหม�ที่ประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได�รับความร�วมมือจากฝdายการเมือง  หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ�ร ักษา
ผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพื่อให�ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร�งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต”และนโยบายของรัฐบาล ข�อที่ 10 
การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป!องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ กำหนดให�ปลูกฝ8งค�านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปFนข�าราชการและความ
ซ่ือสัตย�สุจริตควบคู�กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป!องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ�าหน�าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต�องกันพร�อมอำนวยความสะดวกแก�ประชาชน เพื่อสร�างความ
เชื่อมั่นในระบบราชการ นั้นเพื่อให�การดำเนินการพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�การบริหาร
ส�วนตำบลเป�าะเปFนไปด�วยความเรียบร�อยบรรลุวัตถุประสงค�  

คณะรัฐมนตรีได�มีมติเมื ่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และให�หน�วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร�ชาติไปสู�การปฏิบัติ โดยกำหนดไว�ในแผนปฏิบัติการ 4 ปK และแผนปฏิบัติราชการประจำปK  ซ่ึงยุทธศาสตร�
ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร�ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต”  

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติฯ ให�เกิดเปFนรูปธรรมองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จึงกำหนดให�
จัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 3 ปK (พ.ศ.2562 – 2564) ใช�เปFนกรอบ
แนวทางในการดำเนินการป!องกันและปราบปรามการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะต�อไป เพื่อให�เกิด
การบูรณา-การความร�วมมือจากทุกภาคส�วนในการต�อต�านการทุจริตทุกรูปแบบอย�างเข�มแข็ง เพื่อให�ประเทศไทยเปFน
ประเทศที่มีมาตรฐานความโปร�งใสเทียบเท�าสากล ภายใต�วิสัยทัศน� : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต�านทุจริต 
(Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปKข�างหน�า จะมุ�งสู�การเปFนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม  เปFนสังคมมิติใหม�ที่ประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได�รับความร�วมมือจากฝdาย
การเมือง  หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชน  เพื่อให�
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 
 
 
 



 
 
 
 

-2- 
 

 
 ในการน้ี  องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  จึงมีคำสั่งแต�งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการ
ทุจริต ขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  โดยมีองค�ประกอบและอำนาจหน�าที่ ดังน้ี 
 

1. นายกองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ   ประธานคณะทำงาน 
2. ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  รองประธานคณะทำงาน  
3. ปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ   คณะทำงาน 
4. ผู�อำนวยการกองช�าง     คณะทำงาน 
5. ผู�อำนวยการกองคลัง     คณะทำงาน 
6. ผู�อำนวยการกองการศึกษาฯ    คณะทำงาน 
7. หัวหน�าสำนักปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  คณะทำงาน/เลขานุการ 
8. นักวิเคราะห�นโยบายและแผน    คณะทำงาน/ผู�ช�วยเลขานุการ 

     ให3คณะทำงานมีอำนาจหน3าที่ ดังนี้ 
     1. ศึกษาวิเคราะห�ทำความเข�าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
     2. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
     3. กำกับดูแลให�มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
     4. จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
 
     ท้ังนี้ ตั้งแต�บัดนี้ เปFนต�นไป 
 

สั่ง ณ วันที่    7   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 (นายเพ่ิมศักดิ์ พรหมคุณ) 
   นายกองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 


