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คํานํา 

 
แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

(พ.ศ. 2562 -2564) จัดทําข้ึนตามกรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 -2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อ

ใชสาหรับดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ ลูกจาง พนักงาน 

เจาหนาที่ของรัฐ รวมทัง้ยังใชเปนกรอบแนวทางการบรหิารจัดการ การกํากับ เรงรัด ตดิตามประเมินผลการ

ดําเนนิงาน และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของสวนราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 

และจังหวัด  

เพื่อใหการดําเนนิงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลน

คา บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและสามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบาย

ขางตน องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา แปลงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทยไปสูการปฏิบัติ โดยไดจัดทํา “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตองคการบริหารสวน

ตําบลภูแลนคา (พ.ศ. 2562-2564)” ข้ึน เพื่อใหการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปใน

แนวทางเดยีวกัน และสามารถดําเนนิการไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

1. การวเิคราะหความเสี่ยงในการทุจริตในองคกร 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อ

ตองการบงช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 

ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการ

ปองกันการทุจรติที่มีอยูในปจจุบันมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลหรอืไม 

 การทุจรติในระดับทองถิ่น พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก 

การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี

วัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มี

ประสทิธภิาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัตทิําใหแนวโนมของการทุจรติในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดยีวกัน 

 ลักษณะการทุจรติในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจรติดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงนิการคลัง สวนใหญเกดิ 

จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2) สภาพหรอืปญหาอันเกดิจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจรติอันเกดิจากชองวางของกฎระเบยีบและกฎหมาย 

4) สภาพหรอืลักษณะปญหาของการทุจรติที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม 

จรยิธรรม 

5) สภาพหรอืลักษณะปญหาที่เกดิจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

6) สภาพหรอืลักษณะปญหาของการทุจรติที่เกดิจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 

7) สภาพหรอืลักษณะปญหาของการทุจรติที่เกดิจากอํานาจ บารมี และอิทธพิลทองถิ่น 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจรติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได  

ดังนี้ 

1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจรติแตพบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช

กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบยีบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปน

อีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกดิการทุจรติ 
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2) สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกจิที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนยิม สังคมนยิม ทําใหคน 

ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จงึเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม

การทุจรติมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน  

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด

กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสทิธภิาพ ดังนั้นจงึเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหลานี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ – จัดจาง เปนเรื่องของการ 

ผูกขาด ดังนัน้จงึมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก

เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสทิธิ์ในการดําเนนิงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ

ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถอืเปนปจจัย 

หนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทําให

เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพ่ิม “รายไดพิเศษ”ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจรยิธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจรติเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน 

เปนพิเศษถอืวาเปนเครื่องวัดความดขีองตน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป

นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน

สวนรวม 

7) มีคานยิมที่ผิด  ปจจุบันคานยิมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนด ีคนที่มีความซ่ือสัตยสุจรติ 

เปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐ ีมหาเศรษฐ ีคนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานยิมที่

ผิดเห็นวาการทุจรติเปนวถิีชีวติเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะ

ทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ

บานเมือง 

2.  หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัตใิหรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย

ยดึหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสรมิใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน

ระดับพื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด 

และตองเปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรอืประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 
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 นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ กําหนดใหการบรหิารราชการซ่ึง 

รวมทัง้ราชการบริหารสวนทองถิ่นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ีและคํานงึถงึการมีสวนรวมของประชาชน 

 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ

บรหิารราชการแผนดนิที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซ่ึงเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ

แกไขปญหาในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคอืปญหาดานการบรหิารราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และดวยเหตุ

ที่วานี้ ไดมีสวนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

บางสวนมีพฤตกิารณสอไปในทางที่เอ้ือประโยชนแกตนเองหรอืพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะที่

เปนการขัดกันแหงผลประโยชน ฝาฝนหรอืไมปฏิบัตติามมาตรฐานจรยิธรรม 

จากสภาพปญหาที่พบในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธจะพบวา

ภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทุจริตคอรัปช่ันเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกดิความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมา ซ่ึง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเช่ือม่ันใหกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

องคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานการตรวจสอบการทํางานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงบุคคลที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริต

มีทศิทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกรซ่ึงประกอบดวย คณะสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นคณะผูบรหิาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกๆตําแหนง 

จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติที่ช่ืนชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใชกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอบังคับฯ ในการบรหิารหรอืการปฏิบัตงิาน  กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดยึด

หลัก “ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอ่ืนและประชาชนก็จะเช่ือม่ันและไววางใจ ศรัทธาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอยางแนนอน 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป 

พ.ศ. 2560 จนถงึป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ

ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจรติทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานรัฐ  

ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาตแิละประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกยีรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด 

ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Crruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึน

ไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี

พฤตกิรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนนิงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกัน้การทุจรติเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจรติเชิงรุก 

 ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนกีารรับรูการทุจรติ(Crruption Perceptions Index : CPI) 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนนิการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560 – 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงึไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบรหิารจัดการที่มีความ

โปรงใส สรางคานยิม วัฒนธรรมสุจรติใหเกิดในสังคมอยางยั่งยนื จงึไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจรติ เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผาน

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการตางๆที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัตอิยางมีประสทิธภิาพ 

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจรติอยางแทจริง 
 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

1. เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติของผูบรหิารองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น 

2. เพื่อยกระดับจติสํานกึรับผิดชอบในผลประโยชนสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 

ขาราชการฝายบรหิารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 

3. เพื่อใหการบรหิารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบรหิารกจิการ

บานเมือง 

ที่ด ี(Good Govenance) 

4. เพื่อสงเสรมิบทบาทการมีสวนรวม (people’s particpation) และตรวจสอบ (people’s audit) ของ 

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครอืขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

4. เปาหมาย 

1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบรหิาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

รวมถงึประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุข

แกประชาชนทองถิ่น ปราศจากจากการกอใหเกดิขอสงสัยในการประพฤตปิฏิบัตติามมาตรการจรยิธรรม 

การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตมิิ 

ชอบของขาราชการ 
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3. โครงการ/กจิกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 

ตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. กลไก มาตรการ รวมถงึเครอืขายในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นที่มีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสทิธภิาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 

ประพฤตมิิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบรหิาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รวมถงึประชาชนในทองถิ่นมีจติสํานกึรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณ

ในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 

รวมถงึหลักเศรษฐกจิพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวติประจําวัน 

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบรหิารราชการเปนไปตามหลักบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี 

(Good Govenance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

3. ภาคประชาชนมีสวนรวมตัง้แตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสนิใจรวมถงึรวมตรวจสอบในฐานะ 

พลเมืองที่มีจติสํานกึรักทองถิ่น อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครอืขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝา

ระวังการทุจรติ 

4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถงึเครอืขายในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทัง้จากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจรติ 

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบรหิารราชการที่มีประสทิธภิาพ ลดโอกาสในการ 

กระทําการทุจรติและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตนแบบ ดานการปองกันการทุจรติ อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกดิความภูมิใจและใหความรวมมือกัน

เปนเครอืขายในการเฝาระวังการทุจรติที่เขมแข็งอยางยั่งยนื 
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สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติงานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสราง

สังคมท่ีไมทน

ตอการทุจรติ 

1.1 การสรางจติสํานึก

และความตระหนักแก

บุคลากรท้ังขาราชการ

การเมอืงฝายบรหิาร

ขาราชการการเมอืงฝาย

สภาทองถ่ินและฝาย

ประจําขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.1(1) โครงการบรหิารงานตามหลัก

ธรรมาภบิาล 

1.1.1(2) โครงการพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏบัิติหนาท่ี 

1.1.2 (1) มาตรการ“สงเสรมิการ

ปฏบัิติงานตามประมวลจรยิธรรมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 

1.1.3 (1) โครงการปองกันผลประโยชน

ทับซอน 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช

งบประมาณ 
 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 1.2 การสรางจติสํานึก

และความตระหนักแก

ประชาชนทุกภาคสวนใน

ทองถ่ิน 

1.2.1(1) โครงการสรางจติสํานึกและ

ความตระหนักในการตอตานการทุจรติ 

1.2.2(1) โครงการสงเสรมิ อนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

แหลงทองเท่ียวและปรับปรุงภูมทัิศนใน

ชุมชน 

1.2.3(1) โครงการสงเสรมิครอบครัว

เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.2.3(2) โครงการสรางอาชพี สราง

รายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

- 

 
30,000 

 

 

 
 

30,000 

 
80,000 

- 

 
30,000 

 

 

 
 

30,000 

 
80,000 

- 

 
30,000 

 

 

 
 

30,000 

 
80,000 

ไมใช

งบประมาณ 

 1.3 การสรางจิตสํานึก

และความตระหนักแก

เด็กและเยาวชน 

1.3.1(1) โครงการคุณธรรมสานสายใย

ครอบครัว 

1.3.2(1) กิจกรรมสงเสรมิสภาเด็ก

เยาวชนตอตานการทุจรติ 

1.3.3(1) โครงการเยาวชนสัมพันธ เพื่อ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

50,000 

 
30,000 

 
30,000 

50,000 

 
30,000 

 
30,000 

50,000 

 
30,000 

 
30,000 

 

มติิท่ี 1 รวม 1 มาตรการ / 1 กิจกรรม / 9 โครงการ 250,000 250,000 250,000  
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มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2. การบรหิาร 

ราชการเพ่ือ 

ปองกันการ 

2.1 แสดงเจตจํานง 

ทางการเมอืงในการ 

ตอตานการทุจรติของ

ผูบรหิาร 

มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมอืง

ในการตอตานการทุจรติของผูบรหิาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

- - - ไมใช

งบประมาณ 

 2.2 มาตรการสราง 

ความโปรงใสในการ 

ปฏบัิติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสรางความ

โปรงใสในการบรหิารงานบุคคล 

2.2.1 (2) มาตรการออกคําส่ัง

มอบหมายของผูบรหิารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและหัวหนาสวนราชการ 

2.2.2 (1) มาตรการสรางความโปรงใส

ในการใชจายเงินงบประมาณ 

2.2.2 (2) กิจกรรม“การพัฒนาแผนและ

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

2.2.2 (3) กิจกรรมการเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานการจัดซ้ือ–จัดจาง 

2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบรกิาร

สาธารณะและการบรกิารประชาชน

เพื่อใหเกิดความพงึพอใจแกประชาชน

โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏบัิติ 

2.2.3(2) มาตรการ“ยกระดับคุณภาพ

การบรกิารประชาชน” 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

ไมใช

งบประมาณ 

 2.3 มาตรการการใช

ดุลยพนิิจและใชอํานาจ

หนาท่ีใหเปนไปตาม

หลักการบรหิารกิจการ

บานเมอืงท่ีดี 

2.3.1 (1) มาตรการการยกระดับการ

ปฏบัิติหนาท่ีตามหลักการบรหิารกิจการ

บานเมอืงท่ีดี 

2.3.2 (1) มาตรการการมอบอํานาจ

อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอน

การปฏบัิติราชการ 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 2.4 การเชดิชูเกียรติแก

หนวยงาน/บุคคลในการ

ดําเนินกิจการการ

ประพฤติปฏบัิติตนให

เปนท่ีประจักษ 

2.4.1(1) กิจกรรมยกยองเชดิชูเกียรติ

หนวยงาน/บุคคลท่ีมคีวามซ่ือสัตย 

สุจรติ มคีุณธรรม 

2.4.2.(1) กิจกรรมเชดิชูเกียรติบุคคลท่ี

ชวยเหลือกิจการสาธารณะหรอืมจีติ

สาธารณะ 

2.4.3(1) กิจกรรมเชดิชูเกียรติบุคคล

ดํารงตนตามปรัชญาเศณษฐกิจพอเพยีง 

- 

 

 

5,000 

 

 

5,000 

- 

 

 

5,000 

 

 

5,000 

- 

 

 

5,000 

 

 

5,000 

ไมใช

งบประมาณ 
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มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2. การบรหิาร 

ราชการเพ่ือ 

ปองกันการ 

2.5 มาตรการจัดการ 

ในกรณีไดทราบหรอืรับ

แจงหรอืตรวจสอบพบ

การทุจรติ 

2.5.1 (1) มาตรการ“จัดทําขอตกลงการ

ปฏบัิติราชการ” 

2.5.2 (1) มาตรการ“ใหความรวมมอืกับ

หนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ

องคกรอสิระ” 

2.5.3 (1) มาตรการ“แตงต้ังผูรับผิดชอบ

เก่ียวกับเรื่องรองเรยีน 

2.5.3(2) มาตรการกํากับการดําเนินการ

เก่ียวกับเรื่องกลาวหาบุคลากรใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

ไมใช

งบประมาณ 

มติิท่ี 2 รวม 11 มาตรการ / 6 กิจกรรม /  10,000 10,000 10,000  
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มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การสงเสรมิ

บทบาทและ

การมสีวนรวม

ของภาค

ประชาชน 

3.1 จัดใหมแีละเผยแพร

ขอมูลขาวสารใน

ชองทางท่ีเปนการ

อํานวยความสะดวกแก

ประชาชนไดมีสวนรวม

ตรวจสอบ การปฏบัิติ

ราชการตามอํานาจ

หนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินได

ทุกขัน้ตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ 

“ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร 

ขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 

3.1.2 , 3.1.3 (1) มาตรการกํากับ

ติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 3.2 การรับฟงความ

คดิเห็นการรับและ

ตอบสนองเรื่อง

รองเรยีน/รองทุกขของ

ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคม 

3.2.2 , 3.2.3(1) มาตรการจัดการ

เรื่องราวรองทุกข/รองเรยีนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

 

 

 3.3 การสงเสรมิให

ประชาชนมีสวนรวม

บรหิารกิจการของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3.3.1 (1) สงเสรมิการมสีวนรวมของ

ประชาชนในการบรหิารกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.3.2 (1) กิจกรรมการประเมินผลการ

ปฏบัิติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

ไมใช

งบประมาณ 

มติิท่ี 3 รวม 2 มาตรการ / 2 กิจกรรม / 1 

โครงการ 

20,000 20,000 20,000  
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มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4. การ

เสรมิสรางและ

ปรับปรุงกลไก

ในการ

ตรวจสอบการ

ปฏบัิติราชการ

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 

4.1 มกีารจัดวางระบบ

และรายงานการควบคุม

ภายในตามท่ี

คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินกําหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดทําแผนการ

ตรวจสอบภายในประจําป 

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมนิผล

การควบคุมภายใน 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุนให

ภาคประชาชนมีสวน 

รวมตรวจสอบการ

ปฏบัิติหรอืการบรหิาร

ราชการ ตามชองทางท่ี

สามารถดําเนินการได 

4.2.1 มาตรการสงเสรมิใหประชาชนมี

สวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ 

บรหิารงานบุคคล 

4.2.2 (1) กิจกรรมการเผยแพรขอมูล

ขาวสารการบรหิารงบประมาณ การ

รับ-จายเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

4.2.3 (1) กิจกรรมสงเสรมิประชาชนมี

สวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล

การจัดซ้ือจัดจาง 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 4.3 การสงเสรมิบทบาท

การตรวจสอบของสภา

ทองถ่ิน 

4.3.1 (1) โครงการสงเสรมิความรูดาน 

กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

สําหรับผูบรหิารและสมาชกิสภาทองถ่ิน

อบรมใหความรูดานระเบียบกฎหมาย

ทองถ่ินผูบรหิารและสมาชกิสภาทองถ่ิน 

4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสรมิลัพัฒนา

ศักยภาพสมาชกิสภาทองถ่ิน 

30,000 

 

 

 

 

- 

 

 

30,000 

 

 

 

 

- 

30,000 

 

 

 

 

- 

 

 4.4 เสรมิพลังการมี 

สวนรวมของชุมชน 

(Community) และ 

บูรณาการทุกภาค 

สวนเพื่อตอตานการ

ทุจรติ 

4.4.1(1) กิจกรรมสงเรมิชุมชนเฝาระวัง

การทุจรติ 

4.4.2(1) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวน

เพื่อตอตานการทุจรติ 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

ไมใช

งบประมาณ 

มติิท่ี 4 รวม 1 มาตรการ / 6 กิจกรรม / 2 

โครงการ 

30,000 30,000 30,000  

 

 



11 

สวนที่ 3 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

มิตท่ีิ 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานกึและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมอืงฝายบริหาร ขาราชการ

การเมอืงฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.1.1 สรางจิตสํานกึและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมอืงฝายบริหาร ขาราชการ

การเมอืง ฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

2. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาลหรอืการบรหิารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและ

การปฏิบัตงิานจะตองมีความสุจรติโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดรวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกใน

การทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองนอกจากนี้ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องอีกทั้ง

สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวยจากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหา

เรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจรญิของประเทศไทยมานานจงึจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจังในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทย

ดังกลาวทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและ

หมดไปไดในที่สุดนั้นตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมืองภาค

ราชการภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจังพรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูก

จิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริตควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอ้ือหรือ

สนับสนุนการทุจริตคอรรัปชันทั้งนี้กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวยความชอบธรรมความ

โปรงใสความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีสวนรวม

ของประชาชนไปเปนแนวทางในการบรหิารจัดการนัน้ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบรหิาร

การปกครองของหนวยงานองคกรตางๆของภาครัฐจงึนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมี

พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแลวแตอยางไรก็ตามสําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปน

แนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้นปจจุบันยังคงอยูบนความ

หลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก 

ความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได(Accountability) หลักความมี 
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ประสทิธภิาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนัน้การพิจารณาคัดเลอืกนํา                                                                                                                             

องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานัน้มาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใส

สําหรับหนวยงานหรอืงคกรใดๆจะตองคํานึงถงึกรอบเปาหมายวัตถุประสงคแนวทางหรอืวธิกีารดําเนนิงานที ่

หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติเพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไปดังนั้นเพื่อ

ประโยชนในการบรหิารราชการ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาจึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นบุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรมและจรยิธรรม 

2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นบุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติประพฤตมิิชอบ (Anti Corruption) 

3. เพื่อใหผูบรหิารทองถิ่นบุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนนิชีวติได 

4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นบุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ

องคกรไดอยางมีประสทิธภิาพ 

4. เปาหมาย 

ผูบรหิารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่นพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนินการ 

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผูบรหิารทองถิ่น 

2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการและผูที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนและจัดเตรยีมโครงการ 

3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดหาวทิยากร 

4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนนิงาน 

 ปงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิการ 

ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. ผูบรหิารทองถิ่นบุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

2. ผูบรหิารทองถิ่นบุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม

การทุจรติประพฤตมิิชอบ (Anti Corruption) 

3. ผูบรหิารทองถิ่นบุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงและ

สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวติได 

4. ผูบรหิารทองถิ่นบุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได

อยางมีประสทิธภิาพ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาเพ่ิมประสทิธภิาพในการปฏบิัตหินาท่ี 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยนืและสามารถกาวพนทุกวกิฤตของโลก

ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน  มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆใหเปนคนดีซ่ึงมีความ

เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซ่ึงไดรับ

มอบหมาภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนใชอํานาจที่ไดรับอยางซ่ือสัตย  ตองดูแลจัดการ

ตัดสนิใจเกี่ยวกับการใหบรกิารสาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน

และตอประเทศชาติ 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  จึงเห็นความสําคัญในการ

พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถงึการสรางจติสํานกึใหมีคุณธรรม จรยิธรรมและปฏิบัตงิานดวยความ

ซ่ือสัตย  สุจริตมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก

ประชาชน  และเกดิความภาคภูมิใจในการปฏิบัตหินาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม

ภาระหนาที่ใหมีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฎิบัติหนาที่ดวยความ

ซ่ือสัตยสุจรติ และพัฒนาตนเองใหมีจติสาธารณะ และเกดิความภาคภูมิใจในการปฎิบัตหินาที่เพื่อประโยชน

สุขของประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

ผูบรหิาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหาร

สวนตําบลภูแลนคา 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วิธดีําเนินการ 

1. จัดใหมีการดําเนนิกจิกรรม 

  1. ฝกอบรมสัมมนา  

  2. จัดเวทแีลกเปลี่ยนประสบการณบุคคลตนแบบในองคกร 

  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

2. ตดิตามประเมินผลกจิกรรม 

 



15 

7. ระยะเวลาในการดําเนนิการ 

 ปงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนนิการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ 

สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1 ผูบรหิารทองถิ่น บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฏิบัตงิานตามภาระหนาที่โดยมุง

สัมฤทธิ์ของงาน  มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได และมีจติสาธารณะ 

 2 ผูบรหิารทองถิ่น บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฎิบัตหินาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจรติ 

และเกดิความภาคภูมิใจในการปฎิบัตหินาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

1.1.2 สรางจิตสํานกึและความตระหนักในการประพฤตติามประมวลจริยธรรม 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏบิัตงิานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชประมวลจรยิธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2552 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมดังกลาว ใหถอืวาเปนการกระทําผิดทางวนิัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษ

ตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง 

หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจรยิธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่ 30 

กันยายน 2558 กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลมีหนาที่ดําเนนิการ

ใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแก

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยดึม่ันในคานยิมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก 

ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบยึดถือประโยชนของ

ประเทศชาตเิหนอืกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยนืหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และ

ถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแก

ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริงมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี

คุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได ยดึม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ยดึม่ันในหลักจรรยาวชิาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตาม

ประมวลจรยิธรรมขาราชการพลเรอืนกรณกีารเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนง

หนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือ

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรนําแนว

ทางการดําเนนิการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถอืปฏิบัตโิดยอนุโลม 

ดังนัน้ เพื่อใหเกดิความโปรงใสในการปฏิบัตงิานและเปนที่เช่ือถอืไววางใจของประชาชน จึงไดจัดทํา

มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ข้ึน เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝาย

ประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัตหินาที่ดวยความซ่ือสัตย สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม ไมกระทําการอัน

เปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรอืการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหนาที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทาง

จรยิธรรม  
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 2.เพื่อใหเกดิการปรับปรุงประมวลจรยิธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนไป และสรางความม่ันใจแกผูรับบรกิารและประชาชนทั่วไป  

 3. เพื่อใหเกดิพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน

ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ

ตอสังคมตามลําดับ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 คณะผูบรหิาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. แตงตัง้คณะทํางานปรับปรุงประมวลจรยิธรรม 

 2. ประชุมคณะทํางานฯ 

 3. จัดกจิกรรมสงเสรมิใหเกดิการปฏิบัตตินตามประมวลจรยิธรรมเพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 

ที่ตองยดึถอืเปนแนวทางปฏิบัตคิวบคูไปกับระเบยีบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถงึและมีประสทิธภิาพ 

 4. จัดทําเปนคูมือการปฏิบัตตินตามประมวลจรยิธรรมแกบุคลากร เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ

ตน  

 5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ เพื่อมีสวนรวมในการตดิตามตรวจสอบ 

 6. ตดิตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ 

 งานบุคคล สํานักงานปลัด องคกรปกครองสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ฝายสภาทองถิ่น และฝายพนักงาน 

ลูกจางประจํา และพนักงานจา ง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 2. บุคลากรในองคกร มีความรูความเขาใจและตระหนักในการปฎิบัตตินตามประมวลจริยธรรมของ

องคกร ไมนอยกวารอยละ 90  
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1.1.3 สรางจิตสํานกึและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันขัดกันแหงผลประโยชนหรือการ

มผีลประโยชนทับซอน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอ

การตัดสนิใจหรอืการปฏิบัตหินาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกดิข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา

หรือไมเจตนาหรอืหรอืบางเรื่องเปนการปฏิบัตสิบืตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม

เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 

(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสนิใจปฏิบัตหินาที่โดยคํานงึถงึประโยชนของตนเองหรอืพวกพอง 

 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถงึ สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ

ใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ

ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน

เทานัน้ แตรวมถงึผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัวเงนิหรอืทรัพยสนิก็ได อาทกิารแตงตัง้พรรคพวกเขาไปดํารง

ตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่

ตัดสนิใจใหญาตพ่ีินองหรอืบรษิัทที่ตนมีสวนไดสวนเสยีไดรับสัมปทานหรอืผลประโยชนจากทางราชการโดย 

มิชอบ ทัง้นี้หมายรวมถงึ ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  

 ดังนัน้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนเพื่อปองกัน

การทุจรติในการปฏิบัตริาชการ  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 2. เพื่อปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตหินาที่ที่อาจเกดิจากการมีผลประโยชนทับซอน 

 3. เพื่อปรับปรุงข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรอืระเบยีบเพื่อปองกันการเกดิผลประโยชนทับซอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 คณะผูบรหิาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

6. วธิกีารดําเนนิการ 

 1. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ที่อาจเกิดจากการมี

ผลประโยชนทับซอน 

 2. ประชุมคณะทํางานฯ 
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 3. จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ

จัดการปองกันการมีผลประโยชนทับซอน  ทัง้ในสวนของข้ันตอน แนวทางการปฏิบัตงิาน หรือระเบียบตางๆ 

ในการปฏิบัตงิาน 

 4. จัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานเพื่อปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 

 5. จัดอบรมเพื่อใหความรูความเขาใจใหแกบุคลากรเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนและใช

แอปพลเิคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจ 

 6.จัดทํารายงานผล และขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ ในการปองกันผลประโยชนทับซอนตอ

สาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณในการดําเนนิโครงการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด   องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน โดยไดรับเกียรติบัตร

ระดับพื้นฐานจากการทดสอบความรูความเขาใจจากแอปพลเิคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไมนอยกวารอยละ 80 

ของจํานวนบุคลากรทัง้หมดในองคกร 

 2. คูมือเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานเพื่อปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 

3. รายงานผลและขอเสนอแนะในการปองกันผลประโยชนทับซอน เผยแพรตอสาธารณชน 
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1.2 การสรางจิตสํานกึและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

1.2.1 สรางจิตสํานกึและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางจิตสํานกึและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติระยะที ่3 (พ.ศ. 2556 –2560) มุงสู

การเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต

ทุกรูปแบบโดยตองไดรับความรวมมือจากฝายการเมืองหนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ

รักษาผลประโยชนของชาตแิละประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกยีรตภูิมิในดานความโปรงใส

ทัดเทยีมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาตติานทุจรติ” มีเปหมาย

หลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม

นอยกวํ่ารอยละ 50 ในปพ.ศ. 2564 

 ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯขางตนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจงึไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจรติ เพื่อเสรมิสราง

คานยิมตอตานการทุจรติใหแกภาคประชาชน และการสงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อเสริมสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต การมีสวนรวมในการเฝาระวังการทุจริตใหแก

ประชาชน 

4. เปาหมาย 

 ประชาชนในพื้นที่ตําบลภูแลนคา 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.จัดกจิกรรมเสรมิสรางคานยิมการตอตานการทุจรติในเวทชุีมชนตางๆ  

 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ  ใหตระหนักถงึการตอตานการทุจรติ 

 4. จัดกจิกรรมรณรงคตอตานการทุจรติชุมชน  

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
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8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ ์

 1. มีการจัดกจิกรรมเสรมิสรางคานยิมการตอตานการทุจรติในเวทชุีมชนตางๆ 

 2.  มีการผลติสื่อเผยแพรการสรางคานยิมตอตานการทุจรติ ไมนอยกวา 5 ชองทาง 

 3. มีการจัดกจิกรรมรณรงคตอตานการทุจรติในชุมชน 

 4. ประชาชนมีความรูความเขาใจและมีความตระหนักรวมกันในการตอตานการทุจริตไมนอยกวา

รอยละ 80 
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1.2.2 สรางจิตสํานกึและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลง

ทองเท่ียว พัฒนา และปรับปรุงภูมทัิศนในชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยในอดตีเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก การลักลอบตัดไมทําลายปาไมที่

ผิดกฎหมายเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึง

สงผลกระทบตอธรรมชาตสิิ่งแวดลอมและระบบนเิวศตางๆ ตลอดจนวถิชีีวติความเปนอยูของประชาชนเปน

อยางมาก หนวยงานตางๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนจงึไดมีการรเิริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะ

สามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และสมเด็จพระบรมราชินนีาถทรงมีความหวงใยในปญหาปรมิาณปาไมของประเทศ โดยทัง้สองพระองคทาน

ไดพยายามคิดคนหาวธินีานัปการที่จะเพ่ิมปรมิาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึง

พระองคทานไดเสนอวธิทีี่เรยีบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพื่อ

ประโยชน 4 อยาง”ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” 

หมายถงึ ไมเศรษฐกจิ ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกนิ” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ

สมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพื่อ

ประโยชนตอระบบนเิวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดตระหนักถงึหนาที่และ

ความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทํา

โครงการสงเสรมิการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษา

ประโยชนสาธารณะ  

 2. เพื่อใหประชาชนเกดิความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม

ได 

 3. เพื่อเปนการสรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิม

มากข้ึน 
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4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจํานวน  8 หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผัก

สวนครัว รัว้กนิได เปนตน 

 2. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่

รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  8  หมูบาน และพื้นที่ทัง้หมดในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นโดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 พื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแหลงน้ํา คู คลอง ใน

เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6. วธิกีารดําเนนิงาน 

 1. จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมช้ีแจงความเปนมาและแนวทางการดําเนนิงานตามโครงการ  

 2. จัดเวทรีะดมความคิดเห็นการจัดกจิกรรมและการจัดตัง้กลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน  

 3. จัดเวทเีสวนาตดิตามผลการดําเนนิงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน  

 4. จัดกจิกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทํา

ความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ

สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน

อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562- พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 30,000  บาท 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาประโยชนสาธารณะ เขารวมกลุม

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

 2. ประชาชนเกดิความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได  

 3. สิ่งแวดลอมในชุมชนดข้ึีน และทรัพยากรธรรมชาตมีิมากข้ึน 
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1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมครอบครัวเศรษฐกจิพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

  ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถงึแนวการดํารงอยูและปฏิบัตตินของประชาชนในทุก

ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถงึระดับรัฐ ทัง้ในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนนิไป

ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง 

หมายถงึ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี

พอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกดิจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในภายนอก ทัง้นี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนนิการ 

ทุกข้ันตอน และขณะเดยีวกัน จะตองเสรมิสรางพื้นฐานจติใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  

ประชาชนใหมีสํานกึในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจรติ และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนนิชีวติดวยความ

อดทน ความเพียร มีสต ิปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด ี

         องคกรปกครองสวนทองถิ่น จงึไดจัดทําโครงการสงเสริมครอบครัวเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อสงเสรมิ

ใหประชาชนใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในชีวติประจําวัน  ใหสามารถพ่ึงพาตนเอง  
        

3. วัตถุประสงค 

 1.เพื่อสงเสรมิและปลูกฝงใหประชาชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงนํามาใชในการดําเนิน

ชีวติประจําวันได 

 2.เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวติไดอยางสมดุลทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 พื้นที่ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดอบรม/บรรยายใหความรู และถายทอดประสบการณตามหลักเศรษฐกจิพอเพียงโดยวิทยากร

ในชุมชน 

 2.ศกึษาดูงานการดําเนนิการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสําเร็จในชุมชน 
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3. เผยแพรประชาสัมพันธกจิกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 30,000  บาท 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองสวัสดกิารและสังคม องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และสามารถนําความรูที่ไดไปปรับ

ใชในการดําเนนิชีวติประจําวันได 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง เปนโครงการตาม

แนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร

พรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความ

ชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่ว

ประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนนิงานตกถงึมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง 

“พออยูพอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดีอยูดีในอนาคต”ดวยดังนั้น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารจิงึเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดี

ข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ

การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู

และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชน

สามารถวเิคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพ

ของพื้นที่และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  จงึจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได

โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มา

ประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค 

3.1 สงเสรมิอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลภูแลนคา 

3.2 สงเสรมิความรูความเขาใจในการเพาะปลูกใหกับคนยากจนในตําบลภูแลนคา 

3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 

3.4 สามารถแปรรูปผลผลิตเปนสนิคาตาง  ๆ

3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลภูแลนคา 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนินการ 

6.1ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 

6.2จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูกพชืผักสวนครัวใหกับผูรวมโครงการ 
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6.3 ศกึษาดูงานในสถานที่จรงิ 

6.4 ฝกปฏิบัตงิานอยางจริงจัง 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

80,000บาท 

9. ผูรับผดิชอบ 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเพาะปลูกพชือยางถูกวธิ ี

10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต 

10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

10.4 มีรายไดเพ่ิมข้ึนลดรายจายเกดิความพอเพียง 

10.5 เกิดการเรยีนรู     และเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสรางจิตสํานกึและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1.3.1 สรางจิตสํานกึและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 

1. ช่ือโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปจจุบันสังคมมีความเจรญิกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวทิยาการสมัยใหมคนสวนใหญ

ยดึตดิอยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม

ทองถิ่น ความจงรักภักดตีอสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ทําใหปญหาตางๆ ที่เกดิโดยเฉพาะเยาวชน

สวนหนึ่งเปนปญหาของการขาดศลีธรรม คุณธรรม ดังนัน้การสงเสรมิคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ กอน

คอืสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการ

สรางจิตสํานึกความซ่ือสัตย สงผลใหเยาวชนเปนบุคคลที่มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย และคุณภาพตอไป 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนใหมีจิตสํานึกที่ดี จึงไดจัดทํา

โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพื่อสงเสริมใหเปนเยาวชนเปนคนที่มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย

สุจรติ มีสตปิญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนนิชีวติ จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของ

ตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะ

เปนผูพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาต ิเพื่อ

ความเจรญิกาวหนาและม่ันคงของชาต ิ

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อปลูกจติสํานกึในเรื่องศลีธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสรางจติสํานกึความซ่ือสัตยใหแกเด็ก

และเยาวชน 

 2. เพื่อสรางความตระหนักถงึบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวมในการสรางสังคมที่ดี 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 เด็กและเยาวชนและผูปกครอง  

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 โรงเรยีนในเขตพื้นที่ตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน 

 2. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 

 3. ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

 4. ประสานคณะวทิยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรยีนตาง ๆ เขารวมโครงการ 
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 5. แตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงานและประชุมช้ีแจง 

 6. ดําเนนิการตามโครงการ 

 7. ตดิตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 50,000  บาท 

9. ผูรับผดิชอบ 

 กองสวัสดกิารและสังคม องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ผูเขารวมโครงการมีความตระหนักในการดํารงตนตามหลักคุณธรรม ความซ่ือสัตย สุจรติ 

2. ผูเขารวมโครงการมีความตระหนักถงึบทบาทหนาที่ของตนเองและพรอมมีสวนรวมในการสราง

สังคมที่ดี 
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1.3.2 สรางจิตสํานกึและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : กจิกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจรติเปนปญหาสําคัญที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอประเทศ  ดังนัน้การปลูกจิตสํานึกของคน

ในชาติใหมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต โดยมุงที่เด็กและเยาวชนที่จะตองสรางชาติในอนาคต โดย

สงเสรมิใหเยาวชนมีความตระหนักในปญหาการทุจริต และเกิดจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจงึจัดใหมีกจิกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต เพื่อสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักในการตอตานการทุจรติใหเกดิข้ึนในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกดิการขยายผลไปสูกลุม

เด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหสรางจติสํานกึและความตระหนักในการตอตานการทุจรติใหกับเด็กและเยาวชน 

 2. เพือ่สงเสรมิใหเด็กและเยาวชนมีความซ่ือสัตย สุจรติ และเสยีสละเพื่อสวนรวม 
  

4. เปาหมาย 

 เด็กและเยาวชนในตําบลภูแลนคา 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิกีารดําเนนิการ 

 1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมสภาเด็กในการตอตานการทุจริต เพื่อกําหนดรูปแบบ

กจิกรรม แนวทางในการดําเนนิการ  

 2.จัดประชุมคณะทํางานฯ 

 3.ดําเนนิการตามกจิกรรม และรูปแบบที่กําหนด 

 4 สรุปตดิตาม และประเมินผลการดําเนนิงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ปงบประมาณ 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 30,000 บาท 

9. ผูรับผดิชอบ 

 กองสวัสดิการและสังคม  องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1. สภาเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 

 2. สภาเด็กและเยาวชนเกดิจติสํานกึในความซ่ือสัตย สุจรติ และมีความตระหนักในการตอตานการ

ทุจรติและเสยีสละเพื่อสวนรวมเกดิการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป  
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1.3.3 สรางจิตสํานกึและความตระหนักใหมจิีตสาธารณะ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปน น้ํา ปาไม แรธาตุ ซ่ึง

นับวันจะหมดลงเนื่องจากมนุษยไมไดตระหนักถึงคุณคาและการบํารุงรักษา จะเห็นไดจากปจจุบันปญหา

มลพิษสิ่งแวดลอมมีมากข้ึน ทําใหน้ําเสยี อากาศเปนพิษ ขยะลนเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสํานึกของ

มนุษยที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยที่มี

ความสําคัญ และตองไดรับการพัฒนาทุกๆ ดาน ทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 

ใหเจรญิเตบิโตเปนพลเมืองดทีี่จะเปนกําลังในการพัฒนาทองถิ่น และประเทศชาตติอไป 

 ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และปญหาที่จะไดรับผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม จงึไดจัดทํา

โครงการเยาวชนสัมพันธ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และมีจติสํานกึที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปน

สมบัตขิองชาติ 

 2. เพื่อสงเสรมิใหเด็กและเยาวชนมีจติสํานกึสาธารณะรูจักเสยีสละ และรูจักแบงปน 

4. เปาหมาย 

 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 แหลงเรยีนรูธรรมชาตทิี่กําหนดตามความเหมาะสม 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนนิงาน 

 6.3 ประสานงานวทิยากรที่มีความรูและประสบการณดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 6.4 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกจิกรรม 

 6.5 ดําเนนิโครงการจัดกจิกรรมตามแผนที่กําหนดไว 

 6.7 สรุปรายงานตดิตามและประเมินผลโครงการ 

 

 



34 

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

30,000 บาท 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1. เด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80  

 2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถงึความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และเกดิ

จติสํานกึที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมที่เปนสมบัตขิองชาติ 

 3. เด็กและเยาวชนเกดิจติสํานกึสาธารณะรูจักเสยีสละ และรูจักแบงปน 
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มิตท่ีิ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซ่ึง

มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการ

ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ

พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ

โปรงใสทัดเทยีมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวสิัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต”มี

เปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมี

ระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน 

ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจรติประพฤตมิิชอบ  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติซ่ึง

ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7,852 แหงซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของ

รัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบยีบบรหิารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการ

กระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ

ประชาชนในทองถิ่น ถอืเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นซ่ึงนําไปสูการพัฒนาทั่วทัง้ประเทศ การพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยยดึหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสรมิใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบรกิารสาธารณะ รวมทัง้มีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหา

ในระดับพื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด 

และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ระดับทองถิ่นเองซ่ึงจะเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธปิไตยและรวมมือกันสรางสังคมที่ไมทนตอการ

ทุจรติ โดยไดยดึถอืหรอืมีความมุงม่ันที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น มีการ

บรหิารใหเปนไปตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดใีหความสําคัญกับการตอตานการทุจรติและการมี 
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สวนรวมของประชาชนผูบริหารจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจรติของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติ 

3. วัตถุประสงค 

1.เพื่อเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติของผูบรหิารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอยางเห็นเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติ  

2.เพื่อประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สู

การรับรูของสาธารณชน  

4. เปาหมาย 

 1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติของผูบรหิารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแ 

 2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนินการ 

 1.ผูบรหิารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อปองกันการทุจรติและตานการทุจรติ  

 2. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ 

 3. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 4. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติตอสาธารณชน 

 5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต 

 6. ตดิตาม ประเมินผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ผูบรหิารไดแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติอยางเห็นเปนรูปธรรม 

 2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏบิัตริาชการ 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเร่ืองการ

บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงนิเดอืน และการมอบหมายงาน 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถอืปฏิบัตติามระเบยีบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนบุคลากรที่มี

ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

ใหเกดิประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปน

รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนา

ระบบบรหิารใหมีประสทิธภิาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่

เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจรงิตอไป 

 ดังนัน้ เพื่อเปนการสงเสรมิบรหิารราชการในองคกร ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงาน

บุคคลและกจิการสภาใหมีประสทิธภิาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส 

และตรวจสอบการทํางานได จงึไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนการแสดงเจตจํานงในการบรหิารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผูบรหิาร

ใหปรากฏชัดเจน  

 2. เพื่อกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัตใินการทํางาน การเลื่อนข้ันเงนิเดอืน การเลื่อนตําแหนง และ

มอบหมายงานอยางเปนธรรม 

 3. เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบรหิารงานที่โปรงใส 

 4. เพื่อใหการปฏิบัตงิานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่ถูกตอง โปรงใส

สามารถตรวจสอบไดและปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาที่ไมเปนไปตามระเบยีบ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคล(ถอืปฏิบัติตามระเบยีบ) 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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6. วธิดีําเนินการ 

 1.ผูบรหิารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบรหิารงานบุคคล 

 2. แตงตั้งคณะทํางาน 

 3.จัดทํามาตรการ แนวทางปฏิบัตใินการทํางานที่โปรงใส ตรวจสอบได 

 4. เปดเวทรีับฟงความคิดเห็นและขอเสนอของบุคลากรในองคกร 

 5. ประกาศเผยแพรมาตรการ 

 6กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1.มาตรการการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคล 

 2.แนวทางปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาทีไ่มเปนไปตามระบยีบ 

 3. กลไกใหเจาหนาที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานที่โปรงใส 

 4. ลดขอรองเรยีนในการดําเนนิการดานบรหิารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 80 % 

 5. บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไมนอยกวา 80% 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวน

ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่

มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมาย

อ่ืนที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบรกิารสาธารณะแก

ประชาชน ผูมารับบรกิารตดิตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวย

ความสะดวกในการตดิตอราชการเนื่องจากภารกจิมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบรหิาร ไมมีการกระจาย

อํานาจ หรอืมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัต ิอนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง 

และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกดิความลาชา ประชาชนไมไดรับ

ความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจรติประพฤตมิิชอบในการปฏิบัติราชการของ

เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบรกิารภาครัฐเสื่อมประสทิธภิาพ 

 เพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑ และวธิกีารบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการ

บรหิารราชการเพื่อใหเกดิประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิานเกนิความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

การบรหิารงานมีประสทิธภิาพ คุมคา นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต 

และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น      ที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตาม

หลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ด ีตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบรกิารและไม

สรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบรกิารจากหนวยงาน 

 3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสนิใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัตขิองผูบรหิารทุกระดับ 

 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 
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4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ  

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 

 2. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ

หนังสอืสั่งการ 

 2. จัดทําหนังสอืแจงเวยีนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัตริาชการแทนรับทราบและ

ถอืปฏิบัติ 

 3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัตงิานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดอืน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ  

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ 

 2. คําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัตริาชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบรกิารที่ไดรับอยูในระดับดี 
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 2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงนิ งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช

ประโยชนในทรัพยสนิของทางราชการ โดยยึดถอืและปฏบิัตใิหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 

กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงนิงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนติบิุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย

ตนเอง ทัง้ในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา

บรกิารสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย

ความซ่ือสัตย สุจรติ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนัน้การสรางความโปรงใสในการบรหิารการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน

ทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญ เพื่อปองกันการใชจาย

งบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง  

รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจาง องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจงึไดจัดทํามาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงนิงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสทิธภิาพ  

  2. เพื่อปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 

 3. เพื่อสรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจางขององคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.จัดประชุม 

 2. จัดทําคําสั่งคณะทํางาน 

 3.ประชุมคณะทํางาน 

 4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กจิกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงนิงบประมาณ 

 5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานและประชาชนทราบ 

 6.กํากับตดิตามการดําเนนิการตามมาตรการ 
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 7. รายงานผล ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเสนอผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อปรับปรุง

แนวทางในการดําเนนิงาน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ  

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีมาตรการปองกันและกํากับติดตามการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมี

ประสทิธภิาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 

 2. มีกลไกหรอืชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจางขององคกร

ผานชองทางการประชาสัมพันธขององคกร 
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1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ กจิกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี ซ่ึงกําหนดใหมีการ

บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข

เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อวเิคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนนิงาน 

 2. เพื่อเปนขอมูลใหผูบรหิารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัด

จาง 

 3. เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสทิธภิาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานและเกี่ยวของในงานการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ประชุมวางแผนวเิคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนนิงาน 

 2. รวบรวมจัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจางในฐานขอมูล 

 3. จําแนกวธิกีารจัดซ้ือจัดจาง 

 4. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 5. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางเสนอผูบรหิารเพื่อประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนนิงานดานจัดซ้ือจัดจาง 

 6. เผยแพรรายงานผลใหสาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1.รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนนิงานในแตละปงบประมาณ 

 2. มีฐานขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัด

จางเพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสทิธภิาพ เกดิความคุมคาเปนประโยชนกับ

ประชาชน 
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1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ กจิรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนติบิุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย

ตนเอง ทัง้ในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา

บรกิารสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย

ความซ่ือสัตย สุจรติ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนัน้การสรางความโปรงใสในการบรหิารการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน

ทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญ เพื่อปองกันการใชจาย

งบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง  

รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจาง องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจงึไดจัดทํากจิกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ – จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ – จัดจางรายโครงการ 

 2. เพื่อเสรมิสรางความโปรงใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. เพื่อปองกันการทุจรติในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 

แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ 

ระบบกระจายเสยีงไรสาย 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 

  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 

  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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  - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืกพรอมวงเงนิการจัดซ้ือ – จัดจาง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง

เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสยีงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ  

 กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นครบทุก

โครงการ  
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2.2.3สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึง

พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลอืกปฏบิัติ 

1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ กจิกรรมการจัดบรกิารสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให

เกดิความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทยีมกันและไมเลอืกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ

ของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวธิกีารบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 

สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขอ

อนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผลการ

ดําเนนิการใหประชาชนผูรับบรกิารทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบ

บรกิารที่เช่ือมตอระหวางศูนยบรกิารรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทัง้ในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบ

การรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวย

อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่ง

อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อใหบรกิารที่ดกีับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความ

พึงพอใจโดยทัดเทยีมกันและไมเลอืกปฏิบัติ 

 นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังตองบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ

ปฏิบัตริาชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และ

ทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน

สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย, ดานการสงเสรมิศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น, ดานการสงเสรมิการทองเที่ยว, ดาน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม, ดานศกึษา และดานการจัดบรกิารสาธารณะ ตามนโยบาย

เรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพชืในแหลงน้ํา การลด

และคัดแยกขยะมูลฝอยตัง้แตแหลงกําเนดิ การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม

เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิในพื้นที่) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ตองคํานึงการอํานวย

ความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบรกิารสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย

ทัดเทยีมกันและไมเลอืกปฏิบัต ิ  

3. วัตถุประสงค 

 1.เพื่อมีมาตรฐานการปฏิบัตงิานตามแตละภารกจิใหประชาชนไดรับทราบ สรางความโปรงใสในการ

บรกิารสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทยีมกันไมเลอืกปฏิบัตอิยางยุตธิรรม เสมอภาค 
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 2. เพื่อเปนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบรกิาร และนําผลมาปรับปรุง

ในการใหบรกิาร  

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อยางยุติธรรม เสมอภาคและไมเลือก

ปฏิบัติ 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 ทุกสํานัก/กอง 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ผูบริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดําเนินการเพื่อสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต

ภารกจิงานบรกิารสาธารณะ 

 2. ประชุมสํานัก/กอง/ฝาย ที่เกี่ยวของกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปรงใส ยุติธรรม ไมเลือก

ปฏิบัต ิตรวจสอบได 

 3. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแตภารกิจ กําหนดใหมีการแสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตรา

คาบรกิารอยางชัดเจน และกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบรกิาร 

 4. ประกาศเผยแพรมาตรฐานการปฏิบัตงิาน ณ ที่ทําการ เว็บไซต และชองทางประชาสัมพันธอ่ืนๆ 

ที่ประชาชนสามารถรับทราบไดอยางทั่วถงึ 

 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให

ผูบรหิารและประชาชน รับทราบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงในการใหบรกิาร 

 6. ประชุมสํานัก/กอง/ฝาย ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนนิการปรับปรุงการใหบรกิารเพื่อสรางความพึงพอใจ

แกประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ  

 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1.รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแตละภารกิจ และผลการประเมินความพึง

พอใจตอสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจของตอคุณภาพการใหบรกิาร รอยละ 80 

 3.ลดจํานวนขอรองเรยีนการใหบรกิารสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลอืกปฏิบัต ิ 
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1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบรกิารประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ประชาชนในพื้นที่เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปน

สังคมพหุวัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือก

ปฏิบัตใินการใหบรกิารสาธารณะ/บรกิารประชาชนใหเกดิข้ึนในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมา

ประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน 

เพศ ถิ่นกําหนด เช้ือชาต ิภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 

แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดให

สวนราชการจะตองดําเนนิการโดยถอืวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบรกิารจากรัฐและการปฏิบัติ

ภารกจิของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจรติ สามารถตรวจสอบได 

 ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรอืเกณฑที่ชัดเจน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงึมีการนํา

เทคโนโลยมีาชวยในการปฏิบัตงิาน เพื่อลดการใชดุลยพินจิของเจาหนาที่ มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการ

แกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรอืการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ใน

การใหบรกิาร รวมถงึการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกดิ

ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทยีมกันและไมเลอืกปฏิบัต ิซ่ึงจะชวยใหการบรกิารของหนวยงานมีความ

เปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อนําเทคโนโลยมีาพัฒนาการปฏิบัตงิานใหมีระบบที่โปรงใส ตรวจสอบได และเกิดประโยชนตอ

ประชาชน 

2. เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกจิตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี

ความเปนธรรมและไมเลอืกปฏิบัต ิ

 3. เพื่อใหประชาชนผูมารับบรกิารเกดิความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบรกิาร และเช่ือม่ันในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ประชาชนผูใชบรกิารมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบรกิาร รอยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดใหมีการนําเทคโนโลยมีาพัฒนาระบบตางๆ ในการปฏิบัตงิาน เพื่อสรางเกณฑมาตรฐานหรือมี

เครื่องมือการปฏิบัตงิานที่มีความเปนธรรมไมเลอืกปฏิบัตเิปนมาตรฐานเดยีวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบรกิาร ระบบการใหบรกิารออนไลน เปนตน 

 6.2 จัดใหมีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัตงิาน อัตราคาบรกิาร (ถามี) และระยะเวลาที่ใช

ในการดําเนนิการใหผูใชบรกิารหรอืผูมีสวนไดสวนเสยีทราบอยางชัดเจน 

 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรอืการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัตหินาที่ ไดแก จัดให

มีกลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบรกิาร 

 6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลอืกปฏิบตั ิไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผู

พิการ 

 6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 

 6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มา

ประยุกตใชในการประเมินผลการใหบรกิารประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบล 

 กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบล 

 กองชาง องคการบรหิารสวนตําบล 

 กองการศกึษาฯ องคการบรหิารสวนตําบล 

 กองสวัสดกิารสังคม องคการบรหิารสวนตําบล 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. มีการนําเทคโนโลยมีาพัฒนาการปฏิบัตงิานใหมีระบบที่โปรงใส ตรวจสอบได และเกิดประโยชน

ตอประชาชน 

2. มีระบบการทํางานใหเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานใหบริการอยางมีความเปนธรรมและไมเลอืกปฏิบัต ิ

 3.ประชาชนผูรับบรกิารมีความพึงพอใจรอยละ 80 

4. ลดจํานวนขอรองเรยีนการใหบรกิารสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลอืกปฏิบัต ิ 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินจิและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดี 

 2.3.1 มกีารจัดทําแผนภูมข้ัินตอนและระยะเวลาการดําเนนิการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : มาตรฐานการยกระดับการปฏบิัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ี 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมี

หลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

ประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการ

บรหิารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมิน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบรหิารจัดการที่ด ีและไดดําเนนิการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่อง

ทุกปนัน้ 

 เพื่อกํากับใหการใชดุลยพินจิและใชอํานาจหนาที่ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไป

ตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดเีกดิประโยชนสุขตอประชาชน เกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร 

เกดิความความโปรงใส ตรวจสอบได ประสทิธภิาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจรงิ หรอือยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทํามาตรการยกระดับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดเีพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยดึกรอบแนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการที่

ดขีององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อจัดทํามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัตหินาที่ตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี 

2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัตงิานเกี่ยวกับวธิกีารและมาตรฐานที่ใชในการใหบรกิาร  

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 การใชดุลยพินจิและใชอํานาจหนาที่ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ด ี 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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6. วธิดีําเนนิการ 

 1. แตงตัง้คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

 3. จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใชในการใหบริการปรับปรุงแผนผังกําหนด

ผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

  1) ปรบัปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบรกิารแกประชาชน 

  2) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

  3) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

  4) จัดทํา/เตรยีมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบรกิาร 

  5) จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนทัง้เวลา  ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  6) การมอบอํานาจการตัดสนิใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน 

 4. ประกาศเปดเผยขอมูลและมาตรฐานการใหบรกิาร ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบรกิาร จัดทํา

แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนนิการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทําการ และเว็บไซต

ของหนวยงาน 

 5.ประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัตริาชการ 

 6. รายงานผลการปฏิบัตงิาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบรหิารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1.มีแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับวธิแีละมาตรฐานที่ใชในการใหบรกิาร 

2. มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชน ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน 



 54 

3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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2.3.2 มกีารกระจายอํานาจการตัดสนิใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัต ิปฏิบัติราชการแทน

หรือการดําเนนิการอ่ืนใดของผูมอํีานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัต ิอนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัตริาชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรนั้น 

เพื่อเปนการชวยเพ่ิมประสทิธภิาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/

มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง

ความสําคัญ คุณสมบัต ิความรู ความสามารถในการที่จะดําเนนิการเรื่องนัน้เปนอยางด ีดวยความรอบคอบ

และเหมาะสม เพื่อใหการบรหิารงานกอใหเกดิประโยชนสูงสุดแกราชการ 

ดังนัน้ การดําเนนิการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่

การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสทิธภิาพ ความคุมคาในเชิงภารกจิแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน ตองมีการกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสนิใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิปฏิบัติราชการแทนหรือ

การดําเนนิการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 2. เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 

3. เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบรกิาร 

4. เปาหมาย 

 คณะผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นรองปลัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นหรอืหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิแตงตัง้ ปฏิบัตริาชการแทนหรอืการดําเนนิการ

อ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกระจายอํานาจในการตัดสนิใจ 

2. แจงเวยีนผูรับมอบอํานาจและทุกหนวยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับทราบ 
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3. ประชาสัมพันธขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ เปดเผยตอ

สาธารณชน  

 4. ผูรับมอบอํานาจรายงานผลการปฏิบัตหินาที่ตามคําสั่งที่ไดรับมอบมายในทุกเดอืน  

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ดําเนนิการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบรกิารจากหนวยงานเพ่ิมมากข้ึน 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี

ประจักษ 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกยีรตท่ีิมคีวามซื่อสัตย สุจริต มคีุณธรรม จริยธรรม 

1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรตหินวยงาน/บุคคลท่ีมคีวามซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมปจจุบันมุงเนนความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแกงแยงแขงขันในทุกรูปแบบ

เพื่อบรรลุผลตามความประสงค โดยอาจทําใหขาดการคํานงึถงึความถูกตองชอบธรรมอาจสงผลกระทบตอ

คุณธรรม จรยิธรรมในจติสํานกึของผูคนจนเกดิความผิดเพ้ียนไปทําใหเกดิปญหาข้ึนอยางมากมายในปจจุบัน 

ไมวาจะเปนเรื่องการทุจรติทุกระดับทุกภาคสวนรวมถงึปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพื่อเปนการสงเสรมิใหคนดมีีจุดยนืในสังคมเปนตนแบบอยางที่ดแีกคนรุนหลัง องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจงึจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรอืประกาศเกียรตคุิณแกบุคคลที่มีความซ่ือสัตย สุจริต 

มีคุณธรรม เพื่อสงเสรมิสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานัน้ใหรวมมือกันในการสรางสรรคสังคมที่สงบสขุ 

มีคุณธรรม จรยิธรรมเปนแนวทางในการประพฤตปิฏิบัต ิตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม เพื่อการปลุก

กระแสการสรางสังคมแหงความดอียางเปนรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่วา ความด ีความซ่ือสัตยสุจรติ

และคุณธรรมเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความสงบสุขรมเย็นรวมกัน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อยกยองเชิดชูเกยีรตแิกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตยสุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 

 2. เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอัน

เปนกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจติสํานกึใหสังคมตระหนักถงึคุณคาแหงความดมีากยิ่งข้ึน 

 3. เพื่อสรางสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤตปิฏิบัตตินอยางมีคุณธรรมจรยิธรรม 

4. เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกยีรต ิและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัตตินดวยความซ่ือสัตยสุจรติ มี

คุณธรรมและจรยิธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 - ประชาชน หนวยงาน องคกรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกจิกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 - การยกยองเชิดชูเกยีรตแิกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจํานวนไมนอย

กวา 10 คน/ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 พื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดตัง้คณะทํางานฯ  

 2. ประชุมคณะทํางาน 

  -กําหนดหลักเกณฑและวธิกีารคัดเลอืกบุคคลที่มีความซ่ือสัตย สุจรติ มีคุณธรรม 

  -พิจารณาคัดเลือก 

 4. ประกาศยกยองเชิดชูเกยีรตใินโอกาสตางๆ  

5. จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกยีรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให

เปนที่ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสาร เว็บไซต สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 

6. เชิญบุคคลที่ไดรับการเชิดชูเกยีรตถิายทอดประสบการณ แนวคิดใหแกเด็กและเยาวชน ประชาชน

ในชุมชนตามโอกาสตางๆ ที่เหมาะสม 

7. จัดทําทําเนยีบหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการเชิดชูเกยีรต ิเผยแพรตอสาธารณชน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรติ 

2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรต ิ

และเห็นคุณคาของการประพฤตปิฏิบัตตินดวยความซ่ือสัตยสุจรติ มีคุณธรรมและจรยิธรรม 
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2.4.2 ยกยองเชิดชูเกยีรตท่ีิใหความชวยเหลอืกจิการสาธารณะหรือมจิีตสาธารณะ 

1. ช่ือโครงการ : กจิกรรมเชิดชูเกยีรตบิุคคลท่ีชวยเหลอืกจิการสาธารณะหรือมจิีตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบนัสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี

สวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ

บุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่

เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาต ิเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรอืองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ 

รวมเปนแกนนําในการสงเสรมิ สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศลิปวัฒนธรรมของชาตสิบืไป 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํากจิกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับ

การคัดเลอืกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกยีรตแิละเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และ

วันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปน

แบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพือ่สรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 2. เพื่อสงเสรมิการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตระหนักถงึความการเสยีสละเพื่อประโยชนสวนรวม และการมีจติสาธารณะ 

 3. เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดแีกสาธารณชนตอไป 

4. เปาหมาย 

 - ประชาชน หนวยงาน องคกรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกจิกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. สถานท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. ประชาสัมพันธกจิกรรมเชิดชูเกยีรตปิระชาชนผูมีจติสาธารณะ 

 2. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เพื่อคัดเลือกบุคคล

ผูเขารวมกจิกรรมเชิดชูเกยีรตปิระชาชนผูมีจติสาธารณะ 

 3. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้ 

  - ดานชวยเหลอืสังคมดเีดน (ประชาชน) 

  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดเีดน การจักสาน (ประชาชน) 
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  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดเีดน เพลงพื้นบาน (ประชาชน) 

  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดเีดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 

  - ดานอนุรักษศลิปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 

 4. ดําเนนิการจัดทํากจิกรรมเชิดชูเกยีรตปิระชาชนผูมีจติสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดแีกสาธารณชนตอไป 

 6. สรุปผลการจัดทํากจิกรรมเชิดชูเกยีรตปิระชาชนผูมีจติสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 5,000  บาท 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. การยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน จิตสาธารณะ

หรอืเขารวมในกจิกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรต ิ

และเห็นคุณคาของบุคคลที่เสยีสละเพื่อประโยชนสวนรวม และมีจติสาธารณะ  
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2.4.3 ยกยองเชิดชูเกยีรตท่ีิดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

1. ช่ือโครงการ : กจิกรรมเชิดชูเกยีรตบิุคคลดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกจิพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการ

ดําเนนิชีวติแกพสกนกิรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ

ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใต

กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการ

บรโิภคโดยอาศัยธรรมชาตติามสภาพแวดลอมมีการปลูกพชืหลากหลายชนดิคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืน

ตน พชืสมุนไพร พชืใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและ

จําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทาง

เศรษฐกจิของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจ

พอเพียงอีกครัง้ การปลูกผักสวนครัวรัว้กินไดจงึเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบ

พ่ึงพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําให

สภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลด

รายจายของครอบครัวแทนที่จะซ้ือจากตลาด และเหลอืจากการบรโิภคในครัวเรอืนสามารถขายเปนการเพ่ิม

รายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบลคัดเลอืกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ

ลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิม

รายไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดู

แลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถ

ถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทน

อยางยั่งยนื จงึไดจัดทํากจิกรรมเชิดชูเกยีรตปิระชาชนผูปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งให

เปนวทิยากรประจําศูนยเรยีนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยัง

เปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

มาใชในการดําเนนิชีวติอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อเชิดชูเกยีรตปิระชาชนผูปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวทิยากร 

ประจําศูนยเรยีนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแก

เกษตรกร 
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4. เปาหมาย 

 ประชาชนขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

5. สถานท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนินการ 

 1. ประชุมคณะกรรมการศูนยบรกิารฯ ประจําตําบล 

 2. ดําเนนิคัดเลอืกบุคคลตนแบบที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใชในการดําเนนิชีวิต 

 3.ประกาศยกยองเชิดชูเกยีรตใินโอกาสตางๆ  และแตงตัง้ใหเปนวทิยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิศูนยสาธติเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของบุคคลที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนตัวอยางที่ดีแก

สาธารณชนตอไป 

 5. สรุปและรายงานผลการดําเนนิงานตอผูบรหิาร 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 5,000   บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 

 งานสงเสรมิการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. จํานวนบุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรต ิ

 2. ขยายผลองคความรูหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงใหประชาชนในชุมชน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 2.5.1 ขอตกลงหรือวธิกีารอ่ืนใดระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏบิัตหินาท่ีราชการดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต มคีุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกจิการบานเมอืงท่ีด ี

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัตริาชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดานการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่น และ

การใชจายงบประมาณในการดําเนินกิจการตางๆ เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้นการ

ดําเนินการบริหารจัดการตางๆ ตองคํานึงถึงหลัก    ธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหารราชการเกิด

ประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหาขอครหาในการทุจริตหรือดําเนินการไมโปรงใส ซ่ึงสาเหตุการทุจริตที่เกิดข้ึน

ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกดิจากการดําเนนิงานของระดับบุคคล หรอืเกดิจากปจจัยทาง

วัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น 

วธิกีารบรหิารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม คานยิมและวัฒนธรรมขององคกรให

กลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความ

รับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจรติภายในองคกรของผูบรหิารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปน

สิ่งที่ยากตอการดําเนนิงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู

องคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการ

ทุจรติอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกดิความตระหนักถงึภัยจากการทุจรติและปฏิเสธการทุจริต

ในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่

กําหนดแนวทางในการปฏิบัตริาชการดวยความซ่ือสัตย สุจรติ ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

เพื่อเปนการพัฒนาวธิกีารดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนนิงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดี 

 3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยดึถอืมาตรการและนําไปปฏิบัติ 

 3.3 เพื่อเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 บุคลากรในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ประชุมหนวยงาน 

2. กําหนดขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตาม

แนวทางการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ียดึม่ันในประมวลจรยิธรรมขององคกร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - หามเรยีกรับเงนิ เรี่ยไร หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมาใชบรกิาร 

 - หามปฏิบัติหนาที่เอ้ือประโยชน  หรือเลือกปฏิบัติแกบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดและ

พวกพอง 

 - ตองปฏิบัตหินาที่ใหบรกิารประชาชนดวยความเปนธรรม เสมอภาค 

3. ประกาศใหบุคลากรในองคกรถอืปฏิบัต ิและเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

4. จัดกจิกรรมเพื่อสรางความตระหนักในการปฏิบัตติามขอตกลงอยางนอย 2 ครัง้ตอป 

5. กํากับตดิตามมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัตริาชการ”  

 6.รายงานผลตอผูบรหิารเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคเปนขอมูลในการดําเนนิการปรับปรุงขอตกลง

การปฏิบัตริาชการในปตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562–2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

- ขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทาง

การบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ียดึม่ันในประมวลจรยิธรรมขององคกร 

- ลดขอรองเรยีนของบุคลากรในองคกรเกี่ยวกับเรื่องการทุจรติ 
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2.5.2 มกีารใหความรวมมอืกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนนิการตามอํานาจ

หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏบิัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมอืกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแต

ละประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ

กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมี

ประสทิธภิาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย 

 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของ

การทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบ

เพื่อใหนักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึง

หนวยงานทัง้สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ 

 ดังนัน้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงึไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน 

เพื่อสงเสรมิสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสทิธภิาพ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่

ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสทิธภิาพ 

2. เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยที่เกี่ยวของอยางชัดเจน 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากหนวยงาน

ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสทิธภิาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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6. วธิดีําเนินการ 

 1. กําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทัง้จากผูกํากับดูแล

และองคกรอิสระ อาท ิ

  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ 

  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการประจําป หรอื

คณะทํางาน LPA 

  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

  - การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติในหนวยงาน  

 2. รายงานผลการใหความรวมมือใหผูบรหิารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัตริาชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
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2.5.3 ดําเนนิการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง

รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ

ชอบ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสรมิใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา

รองเรยีนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรอืแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความ

เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียน

ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นข้ึน เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่

รับผิดชอบไดถอืปฏิบัตใิหเปนแนวทางเดยีวกัน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนนิการรับแจงเรื่องรองเรยีนตางๆ  

 2. เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบยีบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 มีการมอบหมายแตงตัง้เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีน 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรยีน 

 2. จัดทําคูมือดําเนนิการเรื่องรองเรยีน 

 3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนนิการแกไขปญหาเรื่องรองเรยีนที่ไดรับจากชองทางการรองเรยีนตางๆ ใหเปนไปในทศิทางเดยีวกัน 

โดยโปรงใสและเปนธรรม 

 

 



68 

 4. เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนนิงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหผูรับบรกิาร ผูมีสวนไดเสยี คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยปฏิบัติตาม

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบยีบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการกํากับการดําเนนิการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสรมิใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา

รองเรยีนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรอืแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 เพื่อใหการดําเนนิการรับเรื่องรองเรยีนเปนไปดวยความเรยีบรอยสามารถแกไขความเดือดรอนของ

ประชาชนไดอยางมีประสทิธภิาพ จงึไดจัดทํามาตรการกํากับการดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา

บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการอยางรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 

ตรวจสอบได สรางความเช่ือม่ันในการปฏิบัตหินาที่ตามกฎหมายใหแกประชาชน  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อมีกระบวนการกํากับการดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนกลาวหาอยางเปนระบบ โปรงใส 

2.เพื่อมีมาตรการกํากับติดตามการดําเนนิการของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในข้ันตอนการดําเนนิการ

ตรวจสอบเรื่องรองเรยีนของ บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถงึข้ันตอนการลงโทษผูกระทําผิด

อยางรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และมีประสทิธภิาพ  

4. เปาหมาย 

 มาตรการกํากับการดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนกลาวหาบุคลากรในองคการบรหิารสวนตําบล

ภูแลนคา 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 2. แตงตัง้คณะทํางาน 

3. กําหนดมาตรการกํากับการดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหมีประสทิธภิาพ โปรงใส เปนธรรม ในข้ันตอนตางๆ ดังนี้  

 - กระบวนการข้ันตอนลงโทษ 

 - กระบวนการตดิตาม ตรวจสอบผูกระทําความผิด  

 4. กํากับตดิตามการดําเนนิการใหเปนไปตามมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน

กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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5. เผยแพรมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ใหสาธารณะชนทราบ 

 6. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา

บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหผูบรหิารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 งานกฎหมายและคด ีสํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีกระบวนการกํากับการดําเนินการของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา

อยางเปนระบบ โปรงใส 

2. ประชาชนมีความเช่ือม่ันในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ิมมาก

ข้ึน  
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มิตท่ีิ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

3.1 การจัดใหมแีละเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุก

ข้ันตอน 

 3.1.1 การจัดใหมศีูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมี

โอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่

ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสทิธทิางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิ

ไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  

 ดังนัน้ เพื่อใหการดําเนนิการดังกลาวเปนไปตามทีก่ฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงึได

มีศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนเสามารถขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงขอมูล

ขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน 

 2.เพื่อมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 

 3. เพื่อจัดแสดงขอมูลการดําเนนิงานตามบทบาทภารกจิหนาที่ตอสาธารณชน 

 3. เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 การปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีขอมูล

ที่ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน  

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานเพื่อดําเนินการใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
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 2. แตงตัง้เจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  

 3.จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาที ่

 4. จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

เผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ  สมํ่าเสมอ  

 5. ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนนิงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ

ระบบ Call Center  

 6. จัดใหมีบรกิารอินเตอรเน็ตสําหรับใหบรกิารประชาชนทั่วไป 

 7.จัดทํารายงานผลสถติผูิมารับบรกิารรวมทัง้ขอเสนอแนะในการใชบรกิารและสรุปผลเสนอผูบรหิาร 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

ขอมูลที่ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน   

 2. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ 

 3. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ 

 4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบรกิาร 
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงนิ การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรให

ประชาชนทราบและตรวจสอบได 

3.1.3 มกีารปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการท่ีเปนประโยชน

กับการมสีวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกํากับตดิตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนติบิุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้ง

ในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ

สาธารณะ การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชน จะตองบรหิารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 ดังนัน้เพื่อสรางความโปรงใสในการบรหิารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ

ขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได จึงไดจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูล

ขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อกํากับใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดใหมีการเผยแพรขอมูล

ขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดไวรวมทั้งจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพร

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตริาชการที่เปนประโยชนตอประชาชน เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวน

รวมของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการบรหิารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อกํากับตดิตามใหหนวยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ

ขอบังคับที่กําหนดไว 

2. เพื่อกํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอ

กฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบรกิารอยางชัดเจน   

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 1. กํากับตดิตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎขอบังคับที่กําหนด  
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2. กํากับตดิตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัต ิ

ราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน  

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดตัง้คณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  

2. ประชุมคณะทํางานฯ  

2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหเผยแพรขอมูล

ขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอสาธารณชน 

- การบรหิารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง 

- การบรหิารงบประมาณ การเงนิ  

- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 

- การจัดซ้ือจัดจาง/ การคํานวณราคากลาง 

- แผนพัฒนาทองถิ่น 

- งบประมาณรายจายประจําป 

- แผนการดําเนนิงาน 

- ขอมูลรายรับและรายจาย 

- งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

- รายงานการประชุมคณะผูบรหิารทองถิ่น 

- รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป 

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ 

- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับตดิตามหนวยงานที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลขาวสารการ 

ใหบรกิารตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน เพื่อเปนประโยชนตอ

ประชาชน  

3. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

4. รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให

ผูบรหิารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
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8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 

การจัดซ้ือจัดจางตอสาธารณชน  

2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบรกิารตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการ

อยางชัดเจน   

3. สงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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3.2 การรับฟงความคดิเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.2.1 มกีระบวนการรับฟงความคดิเห็นของประชาชน ในการดําเนนิกจิการตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนนิกจิการท่ีจะมผีลกระทบตอความเปนอยู และ

สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็นความสําคัญของการสงเสรมิใหเกดิการมีสวนรวมอยางกวางขวาง

และเทาเทียมโดยใหประชาชนกลุมองคกรชุมชนเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึง

ศักยภาพความคิดเห็นความตองการเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรูรวมกาหนดแนว

ทางการดาเนนิงาน รวมตัดสนิใจรวมตดิตามตรวจสอบการดาเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย

การจัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึนเพื่อจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ

ดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมี

ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา 

ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชนอยางแทจรงิ 

3. วัตถุประสงค 

 1.เพื่อจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจการตาม

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2. เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจรงิของประชาชน 

 3. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริม

ระบอบประชาธปิไตยแบบมีสวนรวม 

 4. เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น อยางมี

ประสทิธภิาพ 

 5.เพื่อสงเสรมิใหเกดิเครอืขายภาคประชาสังคม 

 6. เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาทองถิ่น 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 จัดใหมีประชุมเวทปีระชาคมในชุมชน   
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5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนนิการจัดเวทปีระชาคม 

 2.จัดเวทปีระชาคม  

 3. สรุปขอมูลที่ไดจากการประชุมประชาคมสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 4. สรุปปญหา ขอเสนอแนะที่ไดจากการจัดประชาคม เพื่อกําหนดกิจกรรมโครงการไวแผนชุมชน 

แผนพัฒนาทองถิ่นตอไป เสนอตอผูบรหิาร 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 20,000  บาท 

9. ผูรับผดิชอบ 

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการจัดเวทปีระชาคม 

 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจรงิของประชาชนในแตละชุมชน 

 3. เกดิเครอืขายภาคประชาชน 

 4. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น 
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3.2.2 มชีองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

3.2.3 มรีายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึง

การไดรับเร่ือง ระยะเวลา และผลการดําเนนิการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรอง

ทุกขและเรื่องรองเรียนของประชาชนเพื่อเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการ

สาธารณะและการบรหิารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลโปรงใส  จงึได

จัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพื่อกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข /

รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความ

เดอืดรอนใหแกประชาชน รวมทัง้พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไข

ปญหา ชองทางการตดิตามผล และการแจงผลการดําเนนิการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความ

รวดเร็ว เปนธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน 

และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถงึ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ให

สามารถตอบสนองความตองการหรอืแกไขปญหาความเดอืดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 

 2. พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการ

ตดิตามผล และการแจงผลการดําเนนิการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและ

เหมาะสม  

4. เปาหมาย 

 1. กํากับตดิตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรยีนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถ

ตอบสนองความตองการหรอืแกไขปญหาความเดอืดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 

 2. กํากับตดิตามใหมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการรองเรียน/

การตดิตามผล และการแจงผลการดําเนนิการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวก

และเหมาะสม  

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดตัง้คณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรยีนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพื่อกํากับตดิตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือ

แกไขปญหาความเดอืดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับตดิตามหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้  

  - กําหนดใหมีการจัดตัง้/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

  - กํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ

รองเรยีน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถงึ 

  - กําหนดใหมีเจาหนาที่/หนวยงานผูรับผิดชอบในการรับเรื่อง/รองทุกข รองเรียนการทุจริต

อยางชัดเจน  

  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรยีน กระบวนการจัดการแกไข

ปญหา ชองทางการตดิตามผล และการแจงผลการดําเนนิการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรยีนตางๆ  

  - กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ดําเนินการแกไขขอรองเรียน

อยางเหมาะสมภายใน 15 วันหากไมสามารถดําเนนิการไดทันภายใน 15 วัน ตองช้ีแจงใหผูรองเรยีนทราบ 

  - กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรยีน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนนิการหรือ

ความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผู

รองเรยีนสามารถตดิตามผลไดดวยตนเอง  

 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 

 5. คณะทํางานฯ กํากับตดิตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนนิการตามมาตรการ 

 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบรกิาร 

 7.รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให

ผูบรหิารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ 

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีศูนยหรอืหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 

 2. มีการแตงตัง้เจาหนาที่/หนวยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข 

 3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และ

กระบวนการข้ันตอนเรื่องรองเรยีน 

 4. มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมทั้งมี

ชองทางในการตดิตามเรื่องรองเรยีนใหผูรองเรยีนสามารถตดิตามผลไดดวยตนเอง 

 4. มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ให

สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตาม

มาตรการที่กําหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมบริหารกจิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

3.3.1 ดําเนนิการใหประชาชนมสีวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
  

1. ช่ือโครงการ : สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการบริหารกจิการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา

รายไดและการใชจายเงนิและการบริหารงานตางๆ ตามภารกจิและการจัดทําบรกิารสาธารณะ การที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจะบรหิารงานใหมีประสทิธภิาพและเกดิประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบรหิารงาน

ดวยความซ่ือสัตย สุจรติ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อเปนการสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารกจิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ให

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจรงิ สงเสรมิกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น  การจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และรวมดําเนินการโครงการ 

รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 1.เพื่อสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน 

 2.เพื่อสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการตดิตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน 

 3. เพื่อสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการตดิตามการปฏิบัตริาชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 

 4. เพื่อสงเสรมิใหประชาชนเขาใจถงึบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตามแผนพัฒนาทองถิ่นของตน 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารกจิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น 

 2. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น  
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 3. เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็นในปรับปรุงการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น 

 4. หนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 

 5. เสนอแผนพัฒนาทองถิ่น ตามข้ันตอนตอไป 

 6. เผยแพรแผนพัฒนาทองถิ่น ตอสาธารณชน 

 7. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ผูบรหิาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 งานวเิคราะหนโยบายและแผน องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการจัดเวทใีหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและมี

ชองทางใหประชาชนสามารถตดิตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ  

 2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น 
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3.3.2 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมนิผลการปฏบิัติงาน 
 

1. ช่ือโครงการ : กจิกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตาม

เปาหมายหรอืไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําผล

ที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสรมิ พัฒนา ขยายหรอืยุตกิารดําเนนิภารกจิตางๆ ตอไป 

 เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการขับเคลื่อนอยางเปน

รูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุข

ของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร

กจิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจงึดําเนนิการกจิกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริาชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม

ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น 

 2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบได  

 3. เพื่อเปนการเฝาระวังการทุจรติในการบรหิารจัดการตามภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารกจิการขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล 

 2. จัดทําโครงการและขออนุมัตโิครงการ 

 3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนนิโครงการ 

 4. จัดทําคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 

  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
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  (2) ผูแทนสมาชิกสภา     2  คน 

  (3) ผูทรงคุณวุฒิ     2  คน 

  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ 

  (5) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 

  (6) หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป    เปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการฯ ดําเนนิการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑ

และวธิกีารบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นปละ 2 ครั้งเปน

อยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใช

ในการปรับปรุงแกไข สงเสรมิ พัฒนา ขยายหรอืยุตกิารดําเนนิภารกจิตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับผลการปฏิบัตริาชการประจําป 

4) ดําเนนิการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย 

 5.ประชุมคณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 6. การจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

 7. การดําเนนิโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนนิงาน 

 8. การตดิตามและประเมินผล 

 9. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนนิโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณา เพื่อปรับปรุง

ดําเนนิการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีแตงตัง้ภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 2.ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไข

โครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น 
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มิตท่ีิ 4  การสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

4.1.1 มกีารจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทัง้ในดานการเงนิและการบรหิารงาน เพื่อสงเสรมิการปฏิบัตงิานให

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรม

การเพ่ิมมูลคาขององคกร รวมทัง้การเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการ

ทํางานเพื่อเพ่ิมประสทิธผิล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาอีกทั้งยังชวยปองกันหรือ

ลดความเสี่ยงจากการดําเนนิงานผิดพลาดและลดความเสยีหายที่อาจเกดิข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยัง

ถอืเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัตงิานตามปกต ิซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนที่

ถูกตองตามระเบยีบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบรหิารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร เพื่อจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยาง

ถูกตอง และยังเปนแนวทางในการปฏิบัตงิานใหมีประสทิธภิาพอีกดวย ดังนัน้ การจัดทําแผนการตรวจสอบ

ภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการ

ปฏิบัตงิานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

 3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสรมิใหเกดิกระบวนการกํากับดูแลที่ดีและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ 

ประพฤตมิิชอบหรอืการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

2. เพื่อเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสรมิใหเกดิการจัดสรร การใช 

ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอ

องคกร 

3. เพื่อนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการ 

ปฏิบัตงิานและปองกันการทุจรติลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกดิข้ึน รวมทัง้เพื่อเพ่ิมโอกาส

ของความสําเร็จของงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 บุคลากรในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิกีารดําเนนิการ 

 1. จัดทําแผนปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในโดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ และ

ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัตหินาที่ 

 2. สอบทานความถูกตองและเช่ือถอืไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนคิ และวธิกีารตรวจสอบ

ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปรมิาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานงึถงึประสทิธภิาพของระบบการ

ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัตงิานของหนวยรับตรวจ 

 3.สอบทานการปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง

การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ

ทรัพยสนิ และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และประหยัด 

 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ

กําหนด เพื่อใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัตงิานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบรหิารเพื่อนําขอมูลไปใชในการ

ปรับปรุงประสทิธภิาพการทํางานลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจรติ 

รวมทัง้เพื่อเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงานและเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัตหินาที่ 

 2. มีแผนปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
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3.มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อใหการปองกันการทุจรติมีประสทิธภิาพ 

 4. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 5. เผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ 
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4.1.2 มกีารจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 

1. ช่ือโครงการ : กจิกรรมตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบรหิารงานในหนวยงานไมวาจะ

เปนในภาครัฐ หรอืเอกชนทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ

เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัตงิานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่

กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง

การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการ

ปฏิบัตใิหถูกตองตามระเบยีบหรอืกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 

นอกเหนอืจากดานการเงนิและบัญชีในหนวยงาน จงึไมสามารถสะทอนภาพถงึผลการดําเนนิงานในภาพรวม

ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดคีวรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ

สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หรอืไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหล

ทําใหเกดิความเสยีหายในหนวยงานและการดําเนนิงานไมสัมฤทธิ์ผล ทัง้นี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการ

กําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดข้ึน และ

พัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 เพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัตงิานในหนวยงานจงึไดกําหนดกจิกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหการปฏิบัตงิานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป

อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซํ้าซอนหรอืไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรอืผลเสยีหาย

ดานการเงนิหรอืดานอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 

 2. เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความม่ันใจแก

ผูบรหิารในการตัดสนิใจเกี่ยวกับการบรหิารและการปฏิบัตงิาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 

 3.เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
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4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 เพื่อใหการควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่

ยอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัตงิานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

1. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดนิวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

 2. ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ

ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 3.การรวบรวมผลการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล 

 4. รายงานผลการปฏิบัตงิาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบรหิารทราบ 

 5.นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อใหเกดิประสทิธภิาพมากข้ึน 

 6.เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน

และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนนิการ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน 

ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 

 2.สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ

ทุจรติ โดยกจิกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนนิการแกไข 

 3. ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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 4. การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบการปฏบิัต ิหรือการบริหารราชการตาม

ชองทางท่ีสามารถดําเนนิการได 

 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ

การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 

 การบรหิารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถอืวาเปนสิ่งสําคัญหรอืเปนหัวใจขององคกรจงึ

มักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่

ปฏิบัตงิานในองคกรหรอืหนวยงาน เพื่อใหมีประสทิธภิาพและเพื่อใหการปฏิบัตงิานบรรลุตามวัตถุประสงค 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงึไดกําหนดมาตรการสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 

ดูแลการบรหิารงานบุคคล เพื่อเกดิการมีสวนรวมตรวจสอบการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สรางความ

โปรงใสในการบรหิารงานบุคคลเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ

โปรงใสและเปนธรรม 

 2. เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแตงตั้ง การ

โอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงนิเดอืน 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิกีารดําเนนิการ 

 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

 - แตงตัง้กรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแตงตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยาง

เครงครัด 
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- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธตอสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธให

ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสยีงตามสายภายในหมูบาน 

 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 - มีการตดิประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 - ในการบรรจุแตงตัง้ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการ

แตงตัง้ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดําเนนิการในการบรรจุแตงตัง้ 

 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกอน 

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 - แตงตัง้กรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนงองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนนิการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ

สั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส 

 - มีการออกคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการในการดําเนนิการอยางชัดเจน 

 - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบรหิารงานบุคคล 

 การเลื่อนข้ันเงนิเดอืน 

 - แตงตัง้กรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบรหิารงานบุคคลในการที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนนิการเลือ่นข้ันเงนิเดอืนตามกฎหมาย ระเบยีบ หนังสอืสั่งการ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ อยางเครงครัด 

 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรอืแนวทางนากรปฏิบัตงิาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให

บุคลากรทราบ 

 - มีการแตงตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงิานและคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงนิเดอืน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงนิเดอืนใหเปนไปอยางยุตธิรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี

ความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 

การรักษาวนิัย การปฏิบัตตินเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 

 - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบรหิารงานบุคคล 

 - นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกคําสั่งการเลือ่นข้ันเงินเดือนตามมตคิณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงนิเดอืน และมีการตดิประกาศผลการเลื่อนข้ันเงนิเดอืนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 ฝายบรหิารงานบุคคล องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคล โดยใหนําผลการประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบรหิารงานบุคคล 

2. มีแนวทางในการปฏิบัตงิานอยางชัดเจน พรอมทัง้เปดเผยขอมูลขาวสารการบริหารงานบุคคลตอ

สาธารณชนและสามารถอธบิายผลที่เกดิข้ึนดังกลาว 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-

จายเงนิ การหาประโยชนจากทรัพยสนิของทางราชการ 

1. ช่ือโครงการ : กจิกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงนิของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 การเบกิจายเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ

คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เจาหนาที่ จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่  ตามระเ บียบ

กระทรวงมหาดไทยหรอืหนังสอืสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรยีบรอยจงึจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ 

จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใช

ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม

ระเบยีบกฎหมายทัง้การเก็บคาธรรมเนยีม คาบรกิาร จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนสามารถมี

สวนรวมในการตรวจสอบ  

 เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด

กจิกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบรหิารงบประมาณ การรับ-จายเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถงึขอมูลการบรหิารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สงผลใหเกิด

การใชงบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2. เพื่อเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง รายรับ – รายจายขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตอสาธารณชน 

4. เปาหมาย 

 สงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบรหิารงบประมาณ 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิกีารดําเนนิการ 

 - รวบรวมขอมูลบรหิารงบประมาณ เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน  

ประกาศการจัดซ้ือ จัดจาง 

ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
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ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนนิการจัดหาพัสดุตามระเบยีบฯ 

รายรับ – รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 - มีการแตงตัง้กรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแตงตัง้กรรมการตดิตามประเมินผลการใชจายเงนิงบประมาณโดยกําหนดใหมีภาคประชาชน

เขารวมสังเกตการณ 

 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงนิ 

 - สรุปผลการรับ จายเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน 

ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสยีงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีเผยแพรขอมูลการบรหิารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง รายรับ – รายจายขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตอสาธารณชนและมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ 

 2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดําเนนิการโครงการ การรับจายเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหเกดิความโปรงใส  
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสด ุ

1. ช่ือโครงการ : กจิกรรมสงเสริมประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556 – 2561)จงึไดดําเนนิการสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชน

เขารวมสังเกตการณจัดซ้ือจัดจาง เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการข้ันตอนจัดซ้ือจัดจางของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตองจัดใหมีขอมูลขาวสารการดําเนนิโครงการและการใชงบประมาณ เพื่อ

สงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และ

สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุนการ

ปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ

ราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวของกับการพัสดุใหแกประชาชน 

 3. เพื่อเผยแพรขอมูลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซด และที่

ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. เปาหมาย 

 เผยแพรขอมูลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนผู

สังเกตการณในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง  

 6.2 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนทั่วไปและผูเขารวมสังเกตการณเกี่ยวของกับพัสดุ 

เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 

  



97 

3. ประกาศรายงานผลการดําเนนิการโครงการที่สําคัญทุกข้ันตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บ

ไซด และที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองคลัง  องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ผลลัพธ 

 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการจัดซ้ือ

จัดจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมคีวามรู ความเขาใจในการปฏบิัติ

หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบยีบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับผูบริหาร

และสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบรหิารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบรหิารทองถิ่นไดรับการเลอืกตัง้มาจากประชาชนตองรูและยึด

เปนแนวทางการปฏิบัตหินาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่อง

ขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรอืขาดความรู กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข 

และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเตมิเสนอเทานัน้ หากแตเกดิจากความรูความ

เขาใจหรอืการตคีวามขอกฎหมาย ระเบยีบ หรอืกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภา

ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความ

เสยีหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรอืการพัฒนาทองถิ่นขาด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไม

ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภา

ทองถิ่นและผูบรหิารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบยีบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญ

และเกี่ยวของกับการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดี

ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทัง้สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบรหิารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิด

กฎหมายหรอืถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพื่อใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบงัคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมและมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัตสิําหรับเจาหนาที่ของ

รัฐเรื่องการรับทรัพยสนิหรอืประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของจงึไดจัดทําโครงการสงเสรมิความรู

ดานกฎ ระเบยีบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับผูบรหิารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหผูบรหิาร และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ระเบยีบกฎหมาย ที่เกี่ยวของ 
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 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความพรอมใน

องคความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวของเปนแนวทางการปฏิบัตหินาที่และบรหิารราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ผูบรหิารและสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1. จัดทําโครงการ/แผนงาน  

 2. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสรมิความรูดานกฎ ระเบยีบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ

ผูบรหิารและ 

สมาชิกสภาทองถิ่น 

 3. อบรมใหความรูโดยวทิยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนนิการ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 30,000 บาท 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 งานกจิการสภา  องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. การจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวของสําหรับผูบรหิารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

 2. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบที่

เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัตหินาที่และบรหิารราชการ 
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม

กระบวนการ และวธิกีารท่ีกฎหมาย ระเบยีบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

1. ช่ือโครงการ : กจิกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะ

ปฏิบัติหนาในภารกิจการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา 

วธิกีารตรวจสอบของสภา การตัง้กะทู และระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของ   

 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปน

กลไกสําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการ

บรหิารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนนิงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แต

ถงึแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนนิงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให

เปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเช่ือถือ

ใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดการทุจรติ 

 จงึไดมีการจัดกจิกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อเปนการเพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการปฏิบัตงิานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสทิธผิลเกดิกลไกการปฏิบัตงิานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการ

พัฒนาองคกร  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสรมิศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นในการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิาน

ของฝายบรหิาร 

 2. เพื่อสรางความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น  

4. เปาหมาย 

 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6. วธิกีารดําเนนิงาน 

 1. จัดทําคูมือระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม 
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2. จัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น และความรูใน

ขอบังคับการประชุมสภา วธิกีารตรวจสอบของสภา การตัง้กะทู และระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางนอย

ปละ 1 ครัง้  

 3. แตงตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัด

จางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทําแผนปฎิบัตกิารปองกันการทุจรติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 งานกจิการสภา  องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ผลลัพธ 

1. สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได

ถูกตองไปตามระเบยีบ กฎหมาย 

 2. สมาชิกสภาทองถิ่นสามารถนําองคความรูที่ไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของฝายบรหิารดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

4. การเสริมพลังการมสีวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ

ทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมกีารดําเนนิการเฝาระวังการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ :กจิกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบันเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติ  เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรอื

พวกพองดีกวาสวนรวม  การยกยองเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของ

นักการเมืองหรือผูมีอิทธพิล  รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งที่ลดนอย

ถอยลง  และยังมองเห็นวาการทุจรติเปนเรื่องปกตทิั่วไปที่ไดรับผลตอบแทนคุมคา หรอืในบางกรณีก็ละเลย 

เพิกเฉย และไมอยากเขาไปยุงเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใช อํานาจของ

เจาหนาที่ของรัฐที่มุงแสวงหาผลประโยชน  ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  

สังคม  และความม่ันคงของประเทศ  กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธผิลอยางมีประสทิธภิาพ จงึ

จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจรติอยางจริงจังและ

ตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได

จัดทํากิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพื่อสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาค

ประชาชนรวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อใหมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติ   

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสรมิองคความรูในการตอตานการทุจรติใหภาคประชาชน 

 2. สงเสรมิการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจรติ 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ประชาชนในชุมชนองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิการ 

 1.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ  บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ  

เว็บไซตของหนวนงาน 
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 2. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรม

ตางๆ ของหนวยงาน 

 3. สงเสรมิใหมีการจัดตัง้ชุมชนเฝาระวัง ตดิตาม ตรวจสอบการทุจรติในหนวยงานของรัฐ 

 4. สนับสนุนการดําเนนิการในกจิกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจรติ     

 5. เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจรติ เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ

บรหิารงบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจาง การบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการเผยแพรองคความรู เกี่ยวกับตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 แหง 

 2. มีชุมชนเฝาระวังการทุจรติเกดิข้ึน 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ :กจิกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจรติเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิ  สังคม  และความม่ันคงของประเทศ  

กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธผิลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก

ทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง  สงเสริมการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนในการตดิตาม ตรวจสอบ การทุจรติ 

 การจะแกไขปญหาการทุจรติไดบรรลุผลตองเกดิจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการ

ปองกันการทุจรติ รวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจรติ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดทํากจิกรรมบูรณา

การทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจรติ เพื่อรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และ

สรางคานิยมในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยาง

เขมแข็งตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสรมิ สนับสนุน และสรางคานยิมในการ

ตอตานทุจรติ 

 2. เพื่อพัฒนาเครอืขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจรติอยางเขมแข็ง 

4. เปาหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลภูแลนคา 

5. สถานท่ีดําเนนิการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

6. วธิดีําเนนิงาน 

 1. จัดตัง้คณะทํางานเพื่อบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

รัฐวสิาหกจิ สถานศกึษา และภาคประชาชนในเขตองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

 2. กําหนดแนวทาง หรอืแผนงานในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริตรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาครัฐวสิาหกจิ สถานศกึษา และภาคประชาชนในเขตองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 3. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมใน

การตอตานทุจรติใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน 

 5. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม

แนวทาง แผนงานกจิกรรมในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจรติ 
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 6. สรุปรายงานผลตอผูบรหิาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อสงเสรมิ สนับสนุน และสรางคานยิมในการตอตานทุจรติ 

 2. เกดิเครอืขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


