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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นตามกรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2565 นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้สาหรับด าเนินการ

ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง

ยังใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการ การก ากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และ

ประสิทธิภาพการใชจ้า่ยงบประมาณของสว่นราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และจังหวัด  

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลน

คา บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และสามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย

ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา แปลงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดท า “แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคา พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน และสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1. การวเิคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตในองค์กร 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 

ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการ

ป้องกันการทุจริตที่มอียู่ในปัจจุบันมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 

การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี

วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ แตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึน้เช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตดา้นงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซือ้จัดจา้ง และการเงนิการคลัง ส่วนใหญ่เกิด 

จากการละเลยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

2) สภาพหรอืปัญหาอันเกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จรยิธรรม 

5) สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

7) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากอ านาจ บารม ีและอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจรติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  

ดังนี้ 

1) โอกาส  แม้วา่ในปัจจุบันมหีนว่ยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้

กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น

อีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
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2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนยิม ท าให้คน 

ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม

การทุจริตมากยิ่งขึน้ 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมรีูปแบบที่ซับซอ้นขึน้  

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด

กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มปีระสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซือ้ – จัดจา้ง เป็นเรื่องของการ 

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่

เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิ์ในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ

ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสรา้งพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย 

หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ น ท าให้

เจ้าหนา้ที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ”ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจรยิธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจรติเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น 

เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของตน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมคีวามละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป

น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์

ส่วนรวม 

7) มีคา่นิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มคีวามซื่อสัตย์สุจรติ 

เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี ้ผูท้ี่มีค่านิยมที่

ผดิเห็นว่าการทุจรติเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ

ท าการทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ

บ้านเมือง 

2.  หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย

ยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน

ระดับพื้นที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 

และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 
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 นอกจากนีต้ามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง 

รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีและค านงึถึงการมสี่วนรว่มของประชาชน 

 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ

บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุ

ที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่

เป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชน์ ฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรยิธรรม 

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่า

ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา ซึ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

องค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการท างานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริต

มีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง 

จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึด

หลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 

พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 รวมถึง พ.ศ.2565 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย

การเมือง หน่วยงานรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้

ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี

การรับรู้การทุจริต (Crruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งการที่

ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ

ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยได้ก าหนดยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Crruption Perceptions Index : CPI) 

ดังนัน้ เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจรติระยะที่ 3 พ.ศ. 

2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงึได้ตระหนักและใหค้วามส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 

สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจรติ เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตา่งๆที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 

2. เพื่อยกระดับจติส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์สาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมอืง 

ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมือง 

ที่ด ี(Good Govenance) 

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

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย 

1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข

แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากจากการก่อให้เกิดขอ้สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ 

ชอบของข้าราชการ 
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3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มและ 

ตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่น 

ท้องถิ่นที่มคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้ านาจอย่างเหมาะสม 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจรติและ 

ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝา่ยบริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์

ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 

รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการท างานและชีวติประจ าวัน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Govenance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3. ภาคประชาชนมสี่วนรว่มตั้งแตร่่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงรว่มตรวจสอบในฐานะ 

พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า

ระวังการทุจริต 

4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝา้ระวังการทุจริต 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ 

กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน

เป็นเครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัตงิานการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565  

มติิ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้าง

สังคมท่ีไม่ทน

ต่อการทุจริต 

1.1 การสรา้งจิตส านึก

และความตระหนักแก่

บุคลากรทัง้ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายบรหิาร

ข้าราชการการเมืองฝ่าย

สภาท้องถิน่และฝา่ย

ประจ าขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1(1) โครงการบรหิารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

1.1.1(2) โครงการพัฒนาเพิม่

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิน้าที ่

1.1.2 (1) มาตรการ“ส่งเสรมิการ

ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

1.1.3 (1) โครงการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน 

- 

 
- 

 
- 

 

 

- 

 

- 

 
- 

 
- 

 

 

- 

 

- 

 
- 

 
- 

 

 

- 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 1.2 การสรา้งจิตส านกึ

และความตระหนักแก่

ประชาชนทุกภาคส่วนใน

ท้องถิ่น 

1.2.1(1) โครงการสรา้งจิตส านึกและ

ความตระหนกัในการต่อต้านการทุจรติ 

1.2.2(1) โครงการส่งเสรมิ อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหลง่ท่องเที่ยวและปรับปรุงภมูิทัศน์ใน

ชุมชน 

1.2.3(1) โครงการส่งเสรมิครอบครัว

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2.3(2) โครงการสรา้งอาชีพ สรา้ง

รายได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- 

 
30,000 

 

 

 
 

30,000 

 
80,000 

- 

 
30,000 

 

 

 
 

30,000 

 
80,000 

- 

 
30,000 

 

 

 
 

30,000 

 
80,000 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 1.3 การสรา้งจิตส านึก

และความตระหนักแก่

เด็กและเยาวชน 

1.3.1(1) โครงการคุณธรรมสานสายใย

ครอบครัว 

1.3.2(1) กิจกรรมส่งเสรมิสภาเด็ก

เยาวชนต่อต้านการทุจรติ 

1.3.3(1) โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพือ่

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

50,000 

 
30,000 

 
30,000 

50,000 

 
30,000 

 
30,000 

50,000 

 
30,000 

 
30,000 

 

มิติที่ 1 รวม 1 มาตรการ / 1 กิจกรรม / 9 โครงการ 250,000 250,000 250,000  
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มติิ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2. การบริหาร 

ราชการเพื่อ 

ป้องกันการ 

2.1 แสดงเจตจ านง 

ทางการเมืองในการ 

ต่อตา้นการทุจรติของ

ผู้บริหาร 

มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดว้ยการ
จัดท าแผนปฏบิัติการปอ้งกันการทจุริต 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 2.2 มาตรการสรา้ง 

ความโปร่งใสในการ 

ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสรา้งความ

โปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล 

2.2.1 (2) มาตรการออกค าสัง่

มอบหมายของผู้บริหารองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ 

2.2.2 (1) มาตรการสรา้งความโปรง่ใส

ในการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 
2.2.2 (2) กิจกรรม“การพัฒนาแผนและ

กระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง 

2.2.2 (3) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารด้านการจัดซือ้–จัดจ้าง 

2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ

สาธารณะและการบรกิารประชาชน

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน

โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏบิัต ิ

2.2.3(2) มาตรการ“ยกระดับคุณภาพ

การบรกิารประชาชน” 
 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 2.3 มาตรการการใช้

ดุลยพินจิและใช้อ านาจ

หน้าที่ให้เป็นไปตาม

หลักการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองทีด่ ี

2.3.1 (1) มาตรการการยกระดับการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองทีด่ ี

2.3.2 (1) มาตรการการมอบอ านาจ

อนุมัติ อนุญาต สัง่การ เพื่อลดขั้นตอน

การปฏิบัติราชการ 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่

หน่วยงาน/บุคคลในการ

ด าเนินกิจการการ

ประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1(1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ

หน่วยงาน/บุคคลที่มคีวามซื่อสัตย ์

สุจรติ มีคุณธรรม 

2.4.2.(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่

ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิต

สาธารณะ 

2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล

ด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

- 

 

 

5,000 

 

 

5,000 

- 

 

 

5,000 

 

 

5,000 

- 

 

 

5,000 

 

 

5,000 

ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มติิ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2. การบริหาร 

ราชการเพื่อ 

ป้องกันการ 

2.5 มาตรการจัดการ 

ในกรณีได้ทราบหรือรับ

แจ้งหรือตรวจสอบพบ

การทุจรติ 

2.5.1 (1) มาตรการ“จัดท าข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ” 

2.5.2 (1) มาตรการ“ให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานตรวจสอบทัง้ภาครัฐและ

องค์กรอิสระ” 

2.5.3 (1) มาตรการ“แต่งตัง้ผู้รับผดิชอบ

เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 
2.5.3(2) มาตรการก ากับการด าเนินการ

เกี่ยวกับเร่ืองกล่าวหาบคุลากรใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

มติท่ีิ 2 รวม 11 มาตรการ / 6 กิจกรรม /  10,000 10,000 10,000  
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มติิ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การส่งเสริม

บทบาทและ

การมีส่วนร่วม

ของภาค

ประชาชน 

3.1 จัดให้มแีละเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารใน

ช่องทางทีเ่ป็นการ

อ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนไดม้ีส่วนรว่ม

ตรวจสอบ การปฏิบัติ

ราชการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ 

“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา 

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้” 

3.1.2 , 3.1.3 (1) มาตรการก ากับ

ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 3.2 การรับฟังความ

คิดเห็นการรับและ

ตอบสนองเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ

ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคม 

3.2.2 , 3.2.3(1) มาตรการจัดการ

เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

 

 

 3.3 การส่งเสรมิให้

ประชาชนมีส่วนรว่ม

บรหิารกิจการของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของ

ประชาชนในการบริหารกิจการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.2 (1) กิจกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

มติท่ีิ 3 รวม 2 มาตรการ / 2 กิจกรรม / 1 

โครงการ 

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

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4. การ

เสรมิสร้างและ

ปรับปรุงกลไก

ในการ

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ

และรายงานการควบคุม

ภายในตามที่

คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท าแผนการ

ตรวจสอบภายในประจ าปี 

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผล

การควบคมุภายใน 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุนให้

ภาคประชาชนมสี่วน 

ร่วมตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการบรหิาร

ราชการ ตามช่องทางที่

สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการส่งเสรมิใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดแูลการ 

บรหิารงานบุคคล 

4.2.2 (1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารการบริหารงบประมาณ การ

รับ-จ่ายเงินขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

4.2.3 (1) กิจกรรมส่งเสรมิประชาชนมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดแูล

การจัดซือ้จัดจ้าง 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 4.3 การส่งเสรมิบทบาท

การตรวจสอบของสภา

ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการส่งเสรมิความรู้ด้าน 

กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับผูบ้รหิารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

อบรมให้ความรูด้้านระเบียบกฎหมาย

ท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชกิสภาท้องถิ่น 

4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

30,000 

 

 

 

 

- 

 

 

30,000 

 

 

 

 

- 

30,000 

 

 

 

 

- 

 

 4.4 เสรมิพลังการม ี

ส่วนร่วมของชุมชน 

(Community) และ 

บูรณาการทุกภาค 

ส่วนเพื่อตอ่ต้านการ

ทุจรติ 

4.4.1(1) กิจกรรมส่งเริมชมุชนเฝา้ระวัง

การทุจรติ 

4.4.2(1) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสว่น

เพื่อต่อตา้นการทุจรติ 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

มติท่ีิ 4 รวม 1 มาตรการ / 6 กิจกรรม / 2 

โครงการ 

30,000 30,000 30,000  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ

การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกใน

การท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกทั้ง

สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา

เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย

ดังกล่าวทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและ

หมดไปได้ในที่สุดนั้นต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมืองภาค

ราชการภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจังพร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูก

จิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือ

สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทั้งนี้กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยความชอบธรรมความ

โปร่งใสความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม

ของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้นปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภบิาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหาร

การปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆของภาครัฐจึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชงิบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมี

พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็น

แนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้นปัจจุบันยังคงอยู่บนความ

หลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภบิาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก 

ความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผดิชอบและการตรวจสอบได้(Accountability) หลักความม ี
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ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมสี่วนรว่ม (Participation) ดังนัน้การพิจารณาคัดเลือกน า                                                                                                                                     

องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส

ส าหรับหน่วยงานหรอืงค์กรใดๆจะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมายวัตถุประสงค์แนวทางหรอืวิธีการด าเนินงานที่ 

หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติเพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไปดังนั้นเพื่อ

ประโยชน์ในการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาจึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรมและจริยธรรม 

2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

3. เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นบุคลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการท างานและการด าเนินชีวติได้ 

4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 

ผูบ้ริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผูบ้ริหารท้องถิ่น 

2. มอบงานใหก้ับผูร้ับผิดชอบโครงการและผูท้ี่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3. ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร 

4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. ผูบ้ริหารท้องถิ่นบุคลากรขององค์กรมีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภบิาลคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

2. ผูบ้ริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

3. ผูบ้ริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

4. ผูบ้ริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใชใ้นการท างานให้กับองค์กรได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก

ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดีซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ

มอบหมาภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์  ต้องดูแลจัดการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

และต่อประเทศชาต ิ

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  จึงเห็นความส าคัญในการ

พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจติส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความ

ซื่อสัตย์  สุจริตมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ประชาชน  และเกิดความภาคภูมใิจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม

ภาระหนา้ที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาตนเองใหม้ีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์

สุขของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วธิีด าเนินการ 

1. จัดใหม้ีการด าเนินกิจกรรม 

  1. ฝึกอบรมสัมมนา  

  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณบ์ุคคลต้นแบบในองค์กร 

  3. จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ 

2. ตดิตามประเมินผลกิจกรรม 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่ง

สัมฤทธิ์ของงาน  มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 

 2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

และเกิดความภาคภูมใิจในการปฏบิัติหน้าที่เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถอืว่าเป็นการกระท าผดิทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษ

ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 

กันยายน 2558 ก าหนดใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลมีหน้าที่ด าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ 

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบยึดถือประโยชน์ของ

ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ

ถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี

คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ

ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง

หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ

ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนว

ทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดท า

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย

ประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอัน

เป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชน์หรอืการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทาง

จรยิธรรม  
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 2.เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประมวลจรยิธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนไป และสรา้งความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  

 3. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน

ขอบเขต สร้างระบบความรับผดิชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ังคับบัญชาต่อประชาชนและ

ต่อสังคมตามล าดับ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้งทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

 2. ประชุมคณะท างานฯ 

 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 

ที่ตอ้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 4. จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ตน  

 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อมสี่วนรว่มในการตดิตามตรวจสอบ 

 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานบุคคล ส านักปลัด องค์กรปกครองส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน 

ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ ง ได้รับการปรับปรุงใหส้อดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน 

 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ

องค์กร ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90  
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1.1.3 สร้างจติส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันขัดกันแห่งผลประโยชน์หรอืการ

มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรอืการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ

การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา

หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม

เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 

(ประโยชน์ของส่วนรวม) แตก่ลับตัดสินใจปฏิบัติหนา้ที่โดยค านงึถึงประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพ้อง 

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจา้หน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ

ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน

เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรอืทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง

ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่

ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรอืบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรอืผลประโยชน์จากทางราชการโดย 

มิชอบ ทั้งนีห้มายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม  

 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกัน

การทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสรา้งความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนา้ที่ที่อาจเกิดจากการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

 3. เพื่อปรับปรุงขัน้ตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรอืระเบียบเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้งทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  

6. วิธีการด าเนินการ 

 1. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2. ประชุมคณะท างานฯ 
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 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ

จัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ 

ในการปฏิบัติงาน 

 4. จัดท าคู่มอืเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมผีลประโยชนท์ับซ้อน 

 5. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและใช้

แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรูค้วามเข้าใจ 

 6.จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ

สาธารณชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบั ตร

ระดับพื้นฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 

 2. คู่มอืเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

3. รายงานผลและขอ้เสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ตอ่สาธารณชน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจรติ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –2560) มุ่งสู่

การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรมเป็นสังคมมติิใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจรติ

ทุกรูปแบบโดยต้องได้รับความรว่มมอืจากฝ่ายการเมอืงหนว่ยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์

รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรตภิูมิในด้านความโปร่งใส

ทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตา้นทุจริต” มีเป้หมาย

หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2565 

 ดังนัน้เพื่อให้การบริหารงานในพืน้ที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างตน้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจงึได้จัดท าโครงการสรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการตอ่ต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง

ค่านิยมตอ่ต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่

ประชาชน 

4. เป้าหมาย 

 ประชาชนในพื้นที่ต าบลภูแลนคา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  

6. วิธีด าเนินการ 

 1.จัดกิจกรรมเสริมสรา้งค่านิยมการตอ่ต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  

 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการตอ่ต้านการทุจริต 

 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ตอ่ต้านการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1. มกีารจัดกิจกรรมเสริมสรา้งค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 

 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมตอ่ต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

 3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อตา้นการทุจริตในชุมชน 

 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
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1.2.2 สร้างจติส านึกและความตระหนักในการรักาาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักา์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ง

ท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพืน้ที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่

ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น

อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะ

สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระบรมราชินนีาถทรงมีความหว่งใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่าน

ได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึน้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง

พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อ

ประโยชน์ 4 อย่าง”ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” 

หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ

สมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อ

ประโยชน์ตอ่ระบบนิเวศนต์ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท า

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษา

ประโยชน์สาธารณะ  

 2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ได้ 

 3. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่ม

มากขึ้น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจ านวน  8 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผัก

สวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่

รับผดิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  8  หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยบูรณาการรว่มกันกับหนว่ยงานตา่ง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแหล่งน้ า  คู คลอง ใน

เขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

6. วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพรอ้มช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  

 2. จัดเวทีระดมความคดิเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตัง้กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  

 3. จัดเวทีเสวนาตดิตามผลการด าเนนิงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  

 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท า

ความสะอาดถนนและพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ

สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน

อื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 5,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่ม

อาสาสมัครพทิักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

 2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์สว่นตนและประโยชน์สว่นรวมได้  

 3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น 
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1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศราฐกิจ

พอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสรมิครอบครัวเศราฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดับ ตัง้แตร่ะดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป

ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหก้้าวทันต่อโลกยุคโลกาภวิัตน์ ความพอเพียง 

หมายถึง ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

พอสมควร ตอ่การกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี ้จะต้องอาศัยความรอบรู้ 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการตา่งๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนนิการ 

ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจติใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ประชาชนให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และใหม้ีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวติด้วยความ

อดทน ความเพียร มสีติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งดา้นวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงึได้จัดท าโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสง่เสริม

ให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชวีิตประจ าวัน  ให้สามารถพึ่งพาตนเอง  
        

3. วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในการด าเนิน

ชีวติประจ าวันได้ 

 2.เพื่อสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวติได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พืน้ที่ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดอบรม/บรรยายให้ความรู ้และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากร

ในชุมชน 

 2.ศกึษาดูงานการด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความส าเร็จในชุมชน 
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3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับ

ใช้ในการด าเนินชีวติประจ าวันได้ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศราฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม

แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร

พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ  น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความ

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่ว

ประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง 

“พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ  “ความกินดีอยู่ดีในอนาคต”ด้วยดังนั้น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้

และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชน

สามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพ

ของพื้นที่และความพรอ้มของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีสว่นร่วมของเกษตรกร 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้

โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มา

ประยุกต์เผยแพร่ให้กับผูม้ีรายได้นอ้ย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลภูแลนคา 

3.2 ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจในการเพาะปลูกให้กับคนยากจนในต าบลภูแลนคา 

3.3 สามารถน าความรูไ้ปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 

3.4 สามารถแปรรูปผลผลติเป็นสินคา้ต่างๆ 

3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนและผูท้ี่มคีวามสนใจในการสรา้งอาชีพในต าบลภูแลนคา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 

6.2จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวใหก้ับผูร้่วมโครงการ 
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6.3 ศกึษาดูงานในสถานที่จริง 

6.4 ฝกึปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

80,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชอย่างถูกวิธี 

10.2 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลติ 

10.3 ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจา่ยเกิดความพอเพียง 

10.5 เกิดการเรยีนรู้     และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจติส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจรติ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปัจจุบันสังคมมคีวามเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่

ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม

ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าใหป้ัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน

ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของการขาดศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อน

คือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการ

สร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ ส่งผลให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตส านึกที่ดี จึงได้จัดท า

โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เป็นเยาวชนเป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของ

ตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะ

เป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองใหเ้ป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อ

ความเจรญิก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็ก

และเยาวชน 

 2. เพื่อสรา้งความตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเองและการมีสว่นร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เด็กและเยาวชนและผู้ปกครอง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนในเขตพืน้ที่ต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 

 2. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 

 3. ประสานการจัดงานให้กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรยีนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
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 5. แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 

 6. ด าเนินการตามโครงการ 

 7. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 งบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการด ารงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจรติ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้าง

สังคมที่ดี 
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1.3.2 สร้างจติส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตส านึกของคน

ในชาติให้มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดย

ส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึน้ในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่ม

เด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตใหก้ับเด็กและเยาวชน 

 2. เพื่อสง่เสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจรติ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
  

4. เป้าหมาย 

 เด็กและเยาวชนในต าบลภูแลนคา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีการด าเนินการ 

 1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพื่อก าหนดรูปแบบ

กิจกรรม แนวทางในการด าเนินการ  

 2.จัดประชุมคณะท างานฯ 

 3.ด าเนนิการตามกิจกรรม และรูปแบบที่ก าหนด 

 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการและสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
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10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1. สภาเด็กและเยาวชนเขา้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการ

ทุจรติและเสียสละเพื่อส่วนรวมเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
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1.3.3 สร้างจติส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักา์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้ า ป่าไม้ แร่ธาตุ ซึ่ง

นับวันจะหมดลงเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบ ารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหา

มลพิษสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ท าให้น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตส านึกของ

มนุษย์ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี

ความส าคัญ และต้องได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ให้เจรญิเติบโตเป็นพลเมืองดทีี่จะเป็นก าลังในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติตอ่ไป 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท า

โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความส าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น

สมบัติของชาต ิ

 2. เพื่อสง่เสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 

4. เป้าหมาย 

 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 แหลง่เรียนรูธ้รรมชาติที่ก าหนดตามความเหมาะสม 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 6.3 ประสานงานวิทยากรที่มคีวามรูแ้ละประสบการณด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.4 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 

 6.5 ด าเนนิโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 6.7 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิด

จติส านึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 

 3. เด็กและเยาวชนเกิดจติส านึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่ง

มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ

ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ

พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ

โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มี

เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี

ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

ไม่ใช้ต าแหน่งหนา้ที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง

ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 แห่งซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของ

รัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ

กระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

ในระดับพืน้ที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด 

และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ระดับท้องถิ่นเองซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ

ทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการ

บริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดใีห้ความส าคัญกับการตอ่ต้านการทุจริตและการมี 

 



36 

ส่วนร่วมของประชาชนผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ

ต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์

1.เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

2.เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่

การรับรู้ของสาธารณชน  

4. เป้าหมาย 

 1. การประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.ผูบ้ริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต  

 2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 

 3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 

 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6. ตดิตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 

 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถอืปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มี

ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มศีักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนา

ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่

เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน

บุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส 

และตรวจสอบการท างานได้ จงึได้จัดให้มีมาตรการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหาร

ให้ปรากฏชัดเจน  

 2. เพื่อก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขัน้เงนิเดือน การเลื่อนต าแหนง่ และ

มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

 3. เพื่อเปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 

 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมแีนวทาง รูปแบบ ขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้และป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
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6. วิธีด าเนินการ 

 1.ผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 

 2. แต่งตั้งคณะท างาน 

 3.จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 4. เปิดเวทีรบัฟังความคดิเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร 

 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 

 6ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

 2.แนวทางป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระบียบ 

 3. กลไกใหเ้จ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 

 4. ลดข้อรอ้งเรียนในการด าเนินการดา้นบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 

 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน

ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนว่ยงานบริหารราชการองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมาย

อื่นที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตอ้งท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหนว่ยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาดา้นการอ านวย

ความสะดวกในการตดิต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝา่ยผูบ้ริหาร ไม่มีการกระจาย

อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง 

และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าใหก้ารบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ

ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจรติประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ

เจ้าหน้าที่ ส่งผลใหร้ะบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ

บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ ง อนุญาต 

และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น      ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่

สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น และหัวหนา้ส่วนราชการ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธร รม

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัตขิองผู้บริหารทุกระดับ 

 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหนา้ที่ราชการ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น และหัวหนา้ส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 

 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ 

 2. จัดท าหนังสือแจง้เวียนใหทุ้กส่วนราชการและผูร้ับมอบอ านาจใหป้ฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหนา้ส่วนราชการ 

 2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 3. ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
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 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบรหิารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย

ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า

บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่าย

งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรการสรา้งความโปร่งใสในการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อป้องกันการใชจ้า่ยงบประมาณที่ไม่สมควร ผดิวัตถุประสงค์ ไม่มปีระสิทธิภาพ  

  2. เพื่อป้องกันการเอือ้ประโยชน์ใหก้ับตนเอง และพวกพ้อง 

 3. เพื่อสร้างกลไกใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจา้งขององค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.จัดประชุม 

 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 

 3.ประชุมคณะท างาน 

 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 

 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหนว่ยงานและประชาชนทราบ 

 6.ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
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 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุง

แนวทางในการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี

ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอือ้ประโยชน์ใหก้ับตนเอง และพวกพ้อง 

 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร

ผา่นช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ

บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข

เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อวเิคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 

 2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัด

จา้ง 

 3. เพื่อป้องกันการใชจ้า่ยงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มปีระสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.ประชุมวางแผนวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 

 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซือ้จัดจา้งในฐานขอ้มูล 

 3. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 5. รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างเสนอผูบ้ริหารเพื่อประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนนิงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

 6. เผยแพรร่ายงานผลใหส้าธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
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10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

 1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 

 2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัด

จา้งเพื่อป้องกันการใชจ้่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับ

ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจรรมการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจา้ง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย

ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า

บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่าย

งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจา้งรายโครงการ 

 2. เพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภบิาล 

 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เผยแพร่ขอ้มูลการจัดซื้อ – จัดจา้ง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ 

ด าเนนิการตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 

ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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  - ประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือกพร้อมวงเงนิการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง

เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง 

 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุก

โครงการ  
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2.2.3สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง

พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้

เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 

ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขอ

อนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ

ด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบ

บริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบ

การรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่ง

อ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดกีับประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความ

พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 

 นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ

ทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน

สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ดา้น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลด

และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต้องค านึงการอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสในการ

บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลอืกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค 
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 2. เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และน าผลมาปรับปรุง

ในการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือก

ปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ทุกส านัก/กอง 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการด าเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่

ภารกิจงานบริการสาธารณะ 

 2. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ ตรวจสอบได้ 

 3. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ ก าหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตรา

ค่าบริการอย่างชัดเจน และก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 

 4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

ที่ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง 

 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้

ผูบ้ริหารและประชาชน รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 

 6. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ

แก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึง

พอใจตอ่สาธารณชน 

2. ประชาชนมคีวามพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

 3.ลดจ านวนข้อรอ้งเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ประชาชนในพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก

ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา

ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน 

เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 

แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้

ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติ

ภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจรติ สามารถตรวจสอบได้ 

 ดังนัน้ เพื่อให้หนว่ยงานมกีารใชร้ะบบหรอืเกณฑท์ี่ชัดเจน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจงึมกีารน า

เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุ้ลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขัน้ตอนการให้บริการ

แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรอืการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน

การให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เพื่อใหเ้กิด

ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยใหก้ารบริการของหน่วยงานมคีวาม

เป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 

2. เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหนว่ยงานให้บริการอย่างมี

ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 3. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อมั่นในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนผู้ใชบ้ริการมคีวามพึงพอใจตอ่คุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
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6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมี

เครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 

 6.2 จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้

ในการด าเนินการใหผู้ใ้ช้บริการหรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรอืการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้

มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

 6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผูพ้ิการโดยไม่เลอืกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้

พิการ 

 6.5 จัดให้มปี้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 

 6.6 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา

ประยุกต์ใชใ้นการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล 

 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล 

 กองการศกึษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบล 

 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบล 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์

ต่อประชาชน 

2. มีระบบการท างานใหเ้จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมคีวามเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 3.ประชาชนผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจรอ้ยละ 80 

4. ลดจ านวนข้อรอ้งเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมี

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ

บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผา่นมาได้มีการประเมิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ทุกปีนัน้ 

 เพื่อก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 

เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท ามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิ จการ

บ้านเมืองที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่

ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนา้ที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใชใ้นการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

 



53 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่ าเรื่องใดที่

ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 3. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการปรับปรุงแผนผังก าหนด

ผูร้ับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

  1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

  2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตา่งๆ 

  3) จัดใหม้ีกล่อง/ตูร้ับความคิดเห็นของประชาชน 

  4) จัดท า/เตรยีมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

  5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่

ประชาชนทั้งเวลา  ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  6) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน 

 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดท า

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์

ของหน่วยงาน 

 5.ประเมินผลการปฏิบัติหนา้ที่ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใชใ้นการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
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3. ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน

หรอืการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น 

เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/

มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง

ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ

และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่

การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การด าเนินการอื่นใดของผูม้ีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2. เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหนา้ที่ราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองปลัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรอืการด าเนินการ

อื่นใดของผู้มอี านาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

2. แจง้เวียนผูร้ับมอบอ านาจและทุกหนว่ยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ 
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3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  

 4. ผูร้ับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ด าเนนิการอื่นใดของผูม้ีอ านาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และเปิดเผยข้อมูลตอ่สาธารณชน 

2. ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักา์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จรยิธรรม 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบ

เพื่อบรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจท าให้ขาดการค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรมอาจส่งผลกระทบต่อ

คุณธรรม จริยธรรมในจติส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไปท าให้เกิดปัญหาขึน้อย่างมากมายในปัจจุบัน 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจงึจัดให้มกีารยกย่องเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรอืประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มคีวามซื่อสัตย์ สุจริต 

มีคุณธรรม เพื่อสง่เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นใหร้่วมมอืกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข 

มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อการปลุก

กระแสการสร้างสังคมแหง่ความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต

และคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตแิก่หนว่ยงาน/บุคคลที่มคีวามซื่อสัตย์สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 

 2. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน

เป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึน้ 

 3. เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมคีุณธรรมจริยธรรม 

4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นมีคา่นิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี

คุณธรรมและจรยิธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 - ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

 - ผูท้ าคุณประโยชน์ และมีสว่นร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 - การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อย

กว่า 10 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
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6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะท างานฯ  

 2. ประชุมคณะท างาน 

  -ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มคีวามซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม 

  -พิจารณาคัดเลือก 

 4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตใินโอกาสต่างๆ  

5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางตา่งๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

6. เชญิบุคคลที่ได้รับการเชดิชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน

ในชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม 

7. จัดท าท าเนียบหนว่ยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชดิชูเกียรติ เผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. จ านวนหนว่ยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจรยิธรรม 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจติสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี

ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่

เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรอืองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสบืไป 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับ

การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และ

วันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น

แบบอย่างตอ่บุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม และการมจีติสาธารณะ 

 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผูท้ี่ได้รับรางวัลใหเ้ป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

4. เป้าหมาย 

 - ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

 - ผูท้ าคุณประโยชน์ และมีสว่นร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ 

 2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา เพื่อคัดเลือกบุคคล

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ 

 3. จัดท าเอกสารผูท้ าคุณประโยชน์ดา้นต่างๆ เพื่อเสนอผูบ้ังคับบัญชา ดังนี้ 

  - ด้านช่วยเหลือสังคมดเีด่น (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
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  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 

  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 

 4. ด าเนนิการจัดท ากิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผูท้ี่ได้รับรางวัลใหเ้ป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

 6. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผูม้ีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบ้ังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 5,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะ

หรอืเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

และเห็นคุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชนส์่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ

ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ

ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้

กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการ

บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืน

ต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและ

จ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจ

พอเพียงอกีครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จงึเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบ

พึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้

สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลด

รายจา่ยของครอบครัวแทนที่จะซือ้จากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่ม

รายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ

ลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่ม

รายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดู

แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถ

ถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน

อย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้

เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยัง

เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มาใช้ในการด าเนินชีวติอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเชดิชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 

ประจ าศูนย์เรยีนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดใหแ้ก่

เกษตรกร 



62 

4. เป้าหมาย 

 ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบล 

 2. ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่นอ้มน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวติ 

 3.ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตใินโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่

สาธารณชนต่อไป 

 5. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานต่อผูบ้ริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 5,000   บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

 งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. จ านวนบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหป้ระชาชนในชุมชน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจริต 

 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จรยิธรรม และการบรหิารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และ

การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการ

ด าเนินการบริหารจัดการต่างๆ ต้องค านึงถึงหลัก    ธรรมาภิบาล เพื่ อให้การบริหารราชการเกิด

ประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้น

ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทาง

วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่ งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 

วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้

กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ

รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็น

สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่

องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ

ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริต

ในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่

ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ี 

 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 

 3.3 เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รที่มคีวามโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.ประชุมหนว่ยงาน 

2. ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม

แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ียึดมั่นในประมวลจรยิธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - หา้มเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรอืผลประโยชนอ์ื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 

 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและ

พวกพ้อง 

 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 

3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ 

4. จัดกิจกรรมเพื่อสรา้งความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี 

5. ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6.รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลง

การปฏิบัติราชการในปีตอ่ไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ียึดมั่นในประมวลจรยิธรรมขององค์กร 

- ลดข้อรอ้งเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่

ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ

ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี

ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ

การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ

เพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง

หน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่

ตรวจสอบองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อก าหนดผู้รับผดิชอบเพื่อรับการประเมนิ ตรวจสอบ จากหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
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6. วิธีด าเนินการ 

 1. ก าหนดหนว่ยงานที่รับผดิชอบในการให้ความรว่มมอืกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแล

และองค์กรอิสระ อาทิ 

  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงนิแผน่ดิน 

  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมนิมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA 

  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน  

 2. รายงานผลการให้ความร่วมมอืให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ

ชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภบิาลส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า

ร้องเรียนผา่นช่องทางตา่งๆ ได้แก่ ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศัพท์ หรอืแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความ

เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่

รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อจัดใหม้ีเจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องรอ้งเรียนต่างๆ  

 2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ก าหนดผูร้ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

 2. จัดท าคู่มอืด าเนนิการเรื่องรอ้งเรียน 

 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
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 4. เผยแพร่กระบวนการและขัน้ตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียนขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นให้ผูร้ับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หนว่ยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชนจ์ากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความตอ้งการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภบิาลส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า

ร้องเรียนผา่นช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศัพท์ หรอืแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 

 เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 

ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมายใหแ้ก่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อมกีระบวนการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2.เพื่อมมีาตรการก ากับติดตามการด าเนินการของเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบในขั้นตอนการด าเนินการ

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรวมถึงขัน้ตอนการลงโทษผูก้ระท าผดิ

อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย 

 มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล

ภูแลนคา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.ประชุมหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. แตง่ตัง้คณะท างาน 

3. ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนตา่งๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 

 - กระบวนการตดิตาม ตรวจสอบผู้กระท าความผิด  

 4. ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5. เผยแพร่มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ให้สาธารณะชนทราบ 

 6. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีกระบวนการก ากับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

อย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มมาก

ขึน้  
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มิติท่ี 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 
 

3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุก

ขั้นตอน 

 3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี

โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่

ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิ

ได้รูข้้อมูลขา่วสารของราชการ  

 ดังนัน้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจึงได้

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูล

ข่าวสารใหค้รบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อตา่งๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 2.เพื่อมหีนว่ยประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของหนว่ยงานส าหรับประชาชน 

 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนนิงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ตอ่สาธารณชน 

 3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูล

ที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อด าเนินการให้มีการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
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 2. แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร  

 3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 

 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเพื่อ

เผยแพร่ตอ่สาธารณชน ผา่นสื่อช่องทางตา่งๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  

 5. ปรับปรุงระบบการใหข้้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ

ระบบ Call Center  

 6. จัดใหม้ีบริการอินเตอรเ์น็ตส าหรับใหบ้ริการประชาชนทั่วไป 

 7.จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการรวมทั้งขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการและสรุปผลเสนอผูบ้ริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 

 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใชบ้ริการ 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์

กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้ง

ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ

สาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ กฎ

ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 

2. เพื่อก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อ

กฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ใหบ้ริการอย่างชัดเจน   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎข้อบังคับที่ก าหนด  
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2. ก ากับติดตามหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 

ราชการที่เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

2. ประชุมคณะท างานฯ  

2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ่สาธารณชน 

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 

- การบริหารงบประมาณ การเงนิ  

- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 

- การจัดซือ้จัดจา้ง/ การค านวณราคากลาง 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- แผนการด าเนินงาน 

- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

- งบแสดงฐานะทางการเงิน 

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพรข่้อมูลข่าวสารการ 

ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชน  

3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ผูบ้ริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 

การจัดซือ้จัดจา้งตอ่สาธารณชน  

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการ

อย่างชัดเจน   

3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ

สุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

และเท่าเทียมโดยให้ประชาชนกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง

ศักยภาพความคิดเห็นความต้องการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมกาหนดแนว

ทางการดาเนินงาน ร่วมตัดสินใจร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

การจัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้นเพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ

ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมี

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา 

ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. เพื่อรับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชน 

 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม 

 4. เพื่ อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 5.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครอืข่ายภาคประชาสังคม 

 6. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดให้มปีระชุมเวทีประชาคมในชุมชน   
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 

 2.จัดเวทีประชาคม  

 3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพื่อก าหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มกีารจัดเวทีประชาคม 

 2. ได้รับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

 3. เกิดเครือขา่ยภาคประชาชน 

 4. มีขอ้มูลพืน้ฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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3.2.2 มีชอ่งทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรยีน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

3.2.3 มีรายงานหรอืแจ้งเป็นลายลักาณ์อัการให้ประชาชนผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถงึ

การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง

ทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ

สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส  จงึได้

จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/

ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข

ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความ

รวดเร็ว เป็นธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 

และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้

สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ

ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ

เหมาะสม  

4. เป้าหมาย 

 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการหรอืแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/

การติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวก

และเหมาะสม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
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6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ

แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ

ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต

อย่างชัดเจน  

  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข

ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งทุกข์และเรื่องเรียนตา่งๆ  

  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน

อย่างเหมาะสมภายใน 15 วันหากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชีแ้จงให้ผู้รอ้งเรียนทราบ 

  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ

ความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้

ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้ทุกหนว่ยรับทราบ และเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 

 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ช้บริการ 

 7.รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้

ผูบ้ริหารรับทราบ และเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มศีูนย์หรอืหนว่ยรับเรื่องราวร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

 2. มีการแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่/หนว่ยงานที่รับผดิชอบรับเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ

กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 

 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมี

ช่องทางในการตดิตามเรื่องร้องเรียนใหผู้ร้้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้

สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม

มาตรการที่ก าหนดไว้ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
  

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา

รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมด าเนินการโครงการ 

รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการตดิตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 

 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการตดิตามการปฏิบัติราชการ ให้มคีวามถูกต้อง โปร่งใส 

 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ใหป้ระชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็นในปรับปรุงการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4. หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความตอ้งการของประชาชน 

 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนตอ่ไป 

 6. เผยแพรแ่ผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 

 7. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผูบ้ริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2565   

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะหน์โยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี

ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่ าสัมฤทธิ์ผลตาม

เป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าผล

ที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุตกิารด าเนินภารกิจตา่งๆ ต่อไป 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม

ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้  

 3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ประสานกับส่วนราชการและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 

 2. จัดท าโครงการและขออนุมัตโิครงการ 

 3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนนิโครงการ 

 4. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 

  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
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  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 

  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ     2  คน 

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

  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  (6) หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนนิการดังนี ้

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละ 2 ครั้งเป็น

อย่างนอ้ยแล้วเสนอผลการประเมินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้

ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุตกิารด าเนินภารกิจตา่งๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนนิการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

 5.ประชุมคณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนนิงาน 

 8. การตดิตามและประเมินผล 

 9. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อปรับปรุง

ด าเนนิการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 2.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข

โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติท่ี 4  การสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรม

การเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการ

ท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลใหม้ีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าอีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือ

ลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยัง

ถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่

ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่าง

ถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบ

ภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ 

ประพฤติมิชอบหรอืการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนนิงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแหง่อ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ 

ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร 

3. เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการ 

ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาส

ของความส าเร็จของงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีการด าเนินการ 

 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ

ให้มคีวามเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ที่ 

 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถอืได้ของขอ้มูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ

ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 3.สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง

การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ

ทรัพย์สิน และการใชท้รัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ

ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผูบ้ริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ

ปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 

รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หนว่ยงานตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

 2. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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3.มกีารน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อใหก้ารป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 5. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ

เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่

กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง

การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 

นอกเหนอืจากด้านการเงนิและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม

ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ

สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหล

ท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ

ก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และ

พัฒนาใหร้ะบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนว่ยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรอืไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย

ด้านการเงนิหรอืด้านอื่นๆ ที่อาจมขีึน้ 

 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่

ผูบ้ริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 3.เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิ น

แผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

 2. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ

ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.การรวบรวมผลการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 

 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

 5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพมากขึน้ 

 6.เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

และสื่อสังคมออนไลน์ของหนว่ยงาน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนนิการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน 

ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 

 2.สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ

ทุจรติ โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 

 3. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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 4. การเผยแพรร่ายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

 

4.2.1 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคล เกี่ยวกับ

การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรอืเป็นหัวใจขององค์กรจึง

มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่

ปฏิบัติงานในองค์กรหรอืหนว่ยงาน เพื่อให้มปีระสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงึได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 

ดูแลการบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความ

โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 

 2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การ

โอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนมสี่วนรว่ม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแต่งตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด 
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- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน 

 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการตดิประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ

แตง่ตัง้ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ

สั่งการขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

 การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

 - แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนใหม้ีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสอืสั่งการ ขอ้บังคับที่

เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้

บุคลากรทราบ 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนขัน้เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี

ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 

การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

 - นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมตคิณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนขัน้เงินเดือน และมีการตดิประกาศผลการเลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝา่ยบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

2. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ

สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
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4.2.2 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบรหิารงบประมาณ การรับ-

จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ

คลั งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  เจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจงึจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ 

จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมี

ส่วนรว่มในการตรวจสอบ  

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิด

การใชง้บประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

4. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีการด าเนินการ 

 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจา้ง 

ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจา้ง 



95 

ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 

รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแตง่ตัง้กรรมการพจิารณางบประมาณ 

 - มีการแตง่ตั้งกรรมการตดิตามประเมินผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณโดยก าหนดใหม้ีภาคประชาชน

เข้าร่วมสังเกตการณ ์

 - เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสอบถามขอ้สงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงนิ 

 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 

ทางเว็บไซต์ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิน้ปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตอ่สาธารณชนและมีช่องทางการใหข้้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าใหเ้กิดความโปร่งใส  
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสรมิประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556 – 2561)จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซือ้จัดจา้ง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อ

ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และ

สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการ

ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ

ราชการเพื่อตอบสนองความตอ้งการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 2.เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุใหแ้ก่ประชาชน 

 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่

ท าการองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 

 เผยแพร่ขอ้มูลการด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้

สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซือ้จัดจา้ง  

 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ 

เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจใน

บทบาทหนา้ที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
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3. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บ

ไซด์ และที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อ

จัดจา้งในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสรมิความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหาร

และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด

เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่อง

ขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรอืขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 

และหลักเกณฑต์่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรูค้วาม

เข้าใจหรอืการตคีวามข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลใหส้มาชิกสภา

ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่

ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภา

ท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญ

และเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดี

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิด

กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของ

รัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้

ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหผู้้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
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 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมใน

องค์ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหนา้ที่และบริหารราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  

 2. ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ

ผูบ้ริหารและ 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 3. อบรมให้ความรูโ้ดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนนิการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. การจัดอบรมความรู้ดา้นกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผูบ้ริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหนา้ที่และบริหารราชการ 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชกิสภาท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูข้องสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะ

ปฏิบัติหน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา 

วิธีการตรวจสอบของสภา การตัง้กะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น

กลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ

บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่

ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและลดการทุจริต 

 จงึได้มกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ

พัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายบริหาร 

 2. เพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดท าคู่มอืระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
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2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน

ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง  

 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ผลลัพธ์ 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้

ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 

 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4. การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ

ทุจรติ 

4.4.1 ส่งเสรมิให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสรมิชุมชนเฝ้าระวังการทุจรติ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ

พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ

นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อย

ถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย 

เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  

สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวใหส้ัมฤทธิผลอย่างมปีระสิทธิภาพ จึง

จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้

จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค

ประชาชนรวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ   

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสง่เสริมองค์ความรูใ้นการตอ่ต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 

 2. สง่เสริมการสรา้งชุมชนเฝา้ระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  

เว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
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 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม

ต่างๆ ของหน่วยงาน 

 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตัง้ชุมชนเฝา้ระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนว่ยงานของรัฐ 

 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     

 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ

บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของหนว่ยงาน อย่างนอ้ย 3 แหง่ 

 2. มีชุมชนเฝา้ระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  

กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนในการตดิตาม ตรวจสอบ การทุจริต 

 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ

ป้องกันการทุจรติ ร่วมรับผดิชอบต่อปัญหาการทุจรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณา

การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และ

สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่าง

เข้มแข็งตอ่ไป 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ

ต่อตา้นทุจริต 

 2. เพื่อพัฒนาเครือขา่ยและสรา้งความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. เป้าหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคา 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

6. วิธีด าเนินงาน 

 1. จัดตั้งคณะท างานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

รัฐวิสาหกิจ สถานศกึษา และภาคประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  

 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศกึษา และภาคประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน

การตอ่ต้านทุจริตให้บุคลากรในหนว่ยงานของตน และประชาชน 

 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม

แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลตอ่สาธารณชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มกีารบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสง่เสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการตอ่ต้านทุจริต 

 2. เกิดเครือข่ายและความรว่มมอืกับทุกภาคส่วนในการตอ่ต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


