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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำร
บ่งชี้ควำมเสี่ยงของกำรทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำทุจริต เพ่ือพิจำรณำว่ำกำรควบคุมและกำรป้องกันกำรทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่ำปัจจัยที่มีผลต่อกำรขยำยตัวของกำรทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
กำรกระจำยอ ำนำจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่ำโดยหลักกำรแล้วกำรกระจำยอ ำนำจมีวั ตถุประสงค์
ส ำคัญเพ่ือให้บริกำรต่ำง ๆ ของรัฐสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนมำกข้ึน มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
แต่ในทำงปฏิบัติท ำให้แนวโน้มของกำรทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมำกยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) กำรทุจริตด้ำนงบประมำณ กำรท ำบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเงินกำรคลัง ส่วนใหญ่เกิดจำก

กำรละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)สภำพหรือปัญหำที่เกิดจำกตัวบุคคล 
3)สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย 
4)สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและขำดคุณธรรมจริยธรรม 
5)สภำพหรือลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
6)สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบขำดควำมหลำกหลำยในกำรตรวจสอบ

จำกภำคส่วนต่ำงๆ 
7)สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกอ ำนำจ บำรมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่ำในปัจจุบันมีหน่วยงำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตแต่พบว่ำ ยังคงมีช่องว่ำงที่ท ำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริต ซึ่งโอกำสดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้
กฎหมำยที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมำย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ ำนำจหน้ำที่โดยเฉพำะข้ำรำชกำรระดับสูงก็เป็นอีก
โอกำสหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรทุจริต 

2)สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่ำสภำวะทำงเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท ำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมร่ ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่มีแนวโน้มที่จะท ำพฤติกรรมกำร
ทุจริตมำกยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  กำรทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพำะกำรทุจริตในเชิงนโยบำยที่ท ำให้กำรทุจริตกลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำของประชำชน ขำด
กลไกกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสที่มีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงเป็นกำรยำกที่จะเข้ำไปตรวจสอบกำรทุจริตของ
บุคคลเหล่ำนี้ 
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4)การผูกขาด ในบำงกรณีกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ ได้แก่ กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง เป็นเรื่องของกำร
ผูกขำด ดังนั้นจึงมีควำมเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ในบำงครั้งพบบริษัทมีกำรให้สินบนแก่
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของภำครัฐ รูปแบบของกำรผูกขำด ได้แก่ กำร
ผูกขำดในโครงกำรก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำครัฐ 

5)การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย ควำมยำกจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท ำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมกำรทุจริต เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ต้อง
แสวงหำช่องทำงเพ่ือเพ่ิม “รำยได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6)การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบรำณ ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับกำรเน้นเป็น
พิเศษถือว่ำเป็นเครื่องวัดควำมดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่ำ คนมีควำมละอำยต่อบำปและเกรงกลัวบำป
น้อยลง และมีควำมเห็นแก่ตัวมำกยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมำกกว่ำที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7)มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจำกยกย่องคนดี คนที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหำเศรษฐี คนที่มีต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่ำนิยมที่ผิดเห็นว่ำ
กำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลำด ย่อมจะท ำกำร
ทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง โดยไม่มีควำมละอำยต่อบุญและบำป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยของบ้ำนเมือง 

2. หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมม่ันคงของชำติ เป็นปัญหำล ำดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจำก
ภำยนอกสังคมว่ำเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อกำรทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำน
ของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจและควำมศรัทธำต่อระบบกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับกำรจัดอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI)ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินกำรทุจริตคอรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency 
International – IT) พบว่ำ ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่ำงปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จำก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จำก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อำเซียนรองจำกประเทศสิงคโปร์และประเทศมำเลเซีย และล่ำสุดพบว่ำผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จำกปี 2558  ได้ล ำดับที่ 101 จำก 168 ประเทศ ซึ่งสำมำรถสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปัญหำกำรคอรัปชั่นอยู่ในระดับสูง  

 แม้ว่ำในช่วงระยะที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรปรำบปรำมกำรป้องกัน
กำรทุจริต ไม่ว่ำจะเป็น กำรเป็นประเทศภำคีภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. 2546 กำรจัดตั้งองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สำเหตุที่ท ำให้กำรทุจริตเป็นปัญหำที่ส ำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทำงด้ำนพ้ืนฐำนโครงสร้ำง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐำน



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๓ 

ของสังคมอุปถัมภ์ที่ท ำให้สังคมไทยยึดติดกับกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพำะในหมู่ญำติพ่ีน้องและพวกพ้อง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดควำมสบำย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ ำนำจ คนไทยบำงส่วนมองว่ำ
กำรทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่ำเป็นปัญหำที่ฝังรำกลึกในสังคมไทยมำตั้งแต่อดีตหรือ
กล่ำวได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของค่ำนิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทำงด้ำนกำรท ำงำนที่ไม่ได้บูรณำ
กำรควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้กำรท ำงำนของกลไกหรือควำมพยำยำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น
ไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ขำดควำมเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3เริ่มจำกปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ 
ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด     
ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลักออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทำงปฏิบัติ เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร
ที่มีควำมโปร่งใส สร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ำงยั่งยืนจึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต(พ.ศ. 2559-2561)เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรต่ำง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่ำงชัดเจน อันจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 1) เพ่ือยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส ำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง
ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชำชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
(Good Governance)  



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔ 

4) เพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภำคประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 

 1)ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนท้องถิ่น ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรกำรจริยธรรม กำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติ  มิชอบ
ของข้ำรำชกำร 
 3) โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในกำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเหมำะสม 
 5)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงำนที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 1) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม และอุดมกำรณ์ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต(Anti-Corruption) จำกกำรปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมำภิบำล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน 
 2)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
(Good Governance) มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะพลเมืองที่
มีจิตส ำนึกรักท้องถิ่น อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 4) สำมำรถพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 5)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระท ำ
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้ำน
กำรป้องกันกำรทุจริต อันจะส่งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมภำคภูมิใจและให้ควำมร่วมมือกันเป็น
เครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตที่เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
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สว่นท่ี 2 
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ส่วนที่ 2 

 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 

๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)มีรำยละเอียดกรอบกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ( ภำพรวม )  แยกเป็นรำยมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561– 2564) 
มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแก่บุคลำกร
ทั้งข้ำรำชกำร 
กำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมือง              
ฝ่ำยสภำท้องถิ่นและ
ฝ่ำยประจ ำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงกำรอบรม
และพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรท้องถิ่นของ
ผู้บริหำรสมำชิก พนักงำน 
พนักงำนจ้ำง องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลและผู้น ำ
ชุมชนประจ ำป ี
1.1.1 (2)โครงกำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.1 (3)โครงกำรสมดุ
ควำมดีพนักงำนจ้ำง 
1.1.1 (4)โครงกำร
เสรมิสร้ำงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตใน
กำรปฏิบัติงำน 
1.1.1 (5)โครงกำร
ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ และพนักงำน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.1.2 (1) มำตรกำร 
“ส่งเสรมิกำรปฏิบัติงำนตำม
ประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
1.1.2 (2) มำตรกำร
“เสริมสรำ้งองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต” 
1.1.2 (3) โครงกำร
เสรมิสร้ำงควำมซื่อสัตย์ 
สุจรติ และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดีในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับบุคลำกรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.1.3 (2) มำตรกำร 
“จัดท ำคู่มือกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
1.1.3 (3) มำตรกำร 
“ปลูกฝังองค์ควำมรู้ใหม้ี
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” 
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 1.2 กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแก่
ประชำชนทุกภำค
ส่วนในท้องถิ่น 

1) โครงกำรคลองสวยน้ ำ
ใสคนไทยมคีวำมสุข 
2) โครงกำรเมืองสะอำด
คนในชำติมีสุข 
3) โครงกำรปลูกผักริมรั้ว 
4) โครงกำรฝึกอบรม
ส่งเสริมอำชีพประชำชน 
5) โครงกำรหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง 
6) โครงกำรประกวด
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
ต ำบลไผ ่
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 1.3 กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแกเ่ด็กและ
เยำวชน 

1) โครงกำรศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวชุมชนต ำบลไผ ่
2) โครงกำรพำลูกจูง
หลำนเข้ำวัดฟังธรรม 
3) โครงกำรเข้ำค่ำยพุทธบุตร 
4) กำรประกวดค ำขวัญ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
5) โครงกำรสรำ้ง
ภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็ก
และเยำวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
6) โครงกำรสรำ้ง
ภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็ก
และเยำวชนต ำบลไผ่
(กิจกรรม “ส่งเสรมิกำร
เรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจ

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๙ 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
พอเพียง”) 

มิติที่ 1  รวม 4มำตรกำร 3กิจกรรม 
๕โครงกำร  

๗๙๐,000 ๗๙0,000 ๗๙0,000 ๗๙0,000  

2. กำรบริหำร
รำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำร
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ ำนง
ทำงกำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
ของผู้บริหำร 

กิจกรรมประกำศเจตจ ำนง
ต่อต้ำนกำรทุจริตของ
ผู้บริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- - - -  

 2.2 มำตรกำรสร้ำง           
ควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 
 

2.2.1 (1) มำตรกำรกำร
สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนบุคคล 
2.2.1 (2) มำตรกำรออก
ค ำสั่งมอบหมำยของนำยก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
2.2.1 (3) กิจกรรม 
“สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม 
“ควบคุมกำรเบิกจำ่ยเงิน
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “กำร
พัฒนำแผนและ
กระบวนกำรจดัหำพสัดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ” 
2.2.2 (4) โครงกำร
เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรดำ้น
กำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 
2.2.3 (1) กิจกรรมกำร
จัดบริกำรสำธำรณะและ
กำรบริกำรประชำชนเพื่อให้
เกิดควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัต ิ
2.2.3 (2) มำตรกำร

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๐ 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ป้องกันกำรทุจริตและสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
2.2.3 (3) โครงกำรจ้ำง
ส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
2.2.3 (4) มำตรกำร 
“ยกระดับคณุภำพกำร
บริกำรประชำชน” 

 
 
 

๕๐,000 
 
 
- 
 

 
 
 

๕๐,000 
 
 
- 

 

 
 
 

๕๐,000 
 
 
- 

 

 
 
 

๕๐,000 
 
 
- 
 

 2.3 มำตรกำรกำร
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ ำนำจหน้ำที่        
ให้เป็นไปตำม
หลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมกำร
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
2.3.1 (2) โครงกำรลด
ขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำร 
2.3.2 (1) มำตรกำรกำร
มอบอ ำนำจอนุมัติ 
อนุญำต สั่งกำร เพื่อลด
ขั้นตอนกำรปฏิบตัิรำชกำร 
2.3.2 (2) มำตรกำรมอบ
อ ำนำจของนำยกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3.2 (3) มอบอ ำนำจ
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำม
พระรำชบัญญัติควบคมุ
อำคำร พ.ศ. 2522 
2.3.2 (4) มำตรกำรกำร
ออกค ำสั่งมอบหมำยของ
นำยกอบต . ปลัดอบต . 
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

๒๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 2.4 กำรเชิดชู
เกียรติแกห่น่วยงำน/
บุคคลในกำรด ำเนิน
กิจกำรกำรประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่
ประจักษ์  

2.4.1 (1) โครงกำรวันพ่อ 
- แม่ดีเด่น 
2.4.1 (2) กิจกรรมกำร
มอบประกำศเกียรติคุณแก่
สตรดีีเด่น 
2.4.1 (3) ยกย่องเชิดชู
เกียรตหิน่วยงำน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็น
ที่ประจักษ ์
2.4.2 (1) กิจกรรมกำร
มอบประกำศเกียรติคุณแก่

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๑ 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
คณะกรรมกำรชุมชน 
 
 
2.4.2 (2) กิจกรรมยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงำน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำ
ร่วมในกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4.2 (3) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชำชนผูม้ีจิต
สำธำรณะ 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติ
ตำมปรัชญำเศรษฐกจิ
พอเพียง 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 2.5มำตรกำรจดักำร
ในกรณีได้ทรำบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบกำร
ทุจริต 
 

2.5.1 (1) มำตรกำร 
“จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติ
รำชกำร” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “กำร
จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติ
รำชกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ”่          
2.5.2 (1)กิจกรรม ให้
ควำมร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำทีเ่พื่อกำร
ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล 
กำรปฏิบัตริำชกำรของอบต.
ไผ ่
2.5.2 (1) มำตรกำร “ให้
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ตรวจสอบท้ังภำครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
2.5.2 (2) มำตรกำร 
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน”
2.5.3 (3) มำตรกำร 
“ด ำเนินกำรเกีย่วกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมี

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๒ 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
บุคคลภำยนอกหรือ
ประชำชนกล่ำวหำ
เจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ว่ำ
ทุจริตและปฏิบตัิรำชกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำทีโ่ดยมิ
ชอบ” 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

มิติที่ 2 รวม 11 มำตรกำร16กิจกรรม 
๒ โครงกำร 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,000 ๗๐,000 ๗๐,000  

3. กำร
ส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วนร่วม
ของภำค
ประชำชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่ำวสำรในช่องทำงที่
เป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชน
ได้มสี่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบตัิ
รำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 (1) มำตรกำร 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่ำวสำรของอบต.ไผ่ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “กำร
ออกระเบียบจดัตั้งศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ”่ 
3.1.1 (3) กิจกรรม 
“อบรมให้ควำมรูต้ำม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 2540” 
3.1.2 (1) มำตรกำร 
“เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรที่
ส ำคัญและหลำกหลำย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “กำร
เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร
ด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ 
และทรัพยส์ินของอบต. 
และกำรรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง”                            
3.1.3 (1) มำตรกำร “จัด
ให้มีช่องทำงที่ประชำชน
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของ
อบต.ไผ”่ 
3.1.3 (2) โครงกำรสื่อ
ประชำสมัพันธ์ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 3.2 กำรรับฟังควำม
คิดเห็น กำรรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

3.2.1 (1) โครงกำรจดั
ประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบล 
3.2.1 (2) กำรด ำเนินงำน
ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์

๒๕,000 
 
- 
 

๒๕,000 
 
- 
 

๒๕,000 
 
- 
 

๒๕,000 
 
- 
 

 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๓ 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ของประชำชน 
 

อบต.ไผ ่
3.2.2 (1) มำตรกำร
ก ำหนดขั้นตอน/
กระบวนกำรเรื่องร้องเรยีน  
3.2.2 (2) โครงกำรอบต.
ไผเ่คลื่อนที ่
3.2.3 (1) มำตรกำรแก้ไข
เหตุเดือดร้อนร ำคำญ ด้ำน
กำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
3.2.3 (2) กิจกรรม 
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทรำบ 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 

 3.3 กำรส่งเสรมิให้
ประชำชน 
มีส่วนร่วมบริหำร 
กิจกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มำตรกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำอบต.ไผ ่
3.3.1 (2) ประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำนและ
ประชำคมต ำบล ประจ ำป ี
3.3.1 (3) กำรส่งเสริม
และสนบัสนุนกำรจัดท ำ
แผนชุมชน 
3.3.2 (1) มำตรกำร
แต่งตั้งตัวแทนประชำคม
เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ตรวจรับงำนจำ้ง3.3.3 
(1) กิจกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของอบต.ไผ ่
3.3.3 (2) มำตรกำร
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมกำรประเมินผล
กำรปฏิบัตติำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ ่
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 

มิติที่ 3 รวม 8มำตรกำร 8 กจิกรรม 
1 โครงกำร 

๒๕,000 
 

๒๕,000 
 

๒๕,000 
 

๒๕,000 
 

 

4. กำร
เสรมิสร้ำงและ
ปรับปรุงกลไก
ในกำร
ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีกำรจดัวำง
ระบบและรำยงำน
กำรควบคุมภำยใน
ตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด 

4.1.1 (1) โครงกำรจดัท ำ
แผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ ำปี ประจ ำป ี
4.1.1 (2) โครงกำรจดัท ำ
รำยงำนกำรควบคมุภำยใน 
4.1.2 (1) กิจกรรม
ติดตำมประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 
4.1.2 (2) มำตรกำร
ติดตำมประเมินผลระบบ
ควบคุมภำยในอบต.ไผ ่

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 4.2 กำรสนับสนุน

ใหภ้ำคประชำชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
กำรปฏิบัตหิรือกำร
บริหำรรำชกำร ตำม
ช่องทำงที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได ้

4.2.1 มำตรกำรส่งเสรมิ
ให้ประชำชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำร
บริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับ
กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน 
ย้ำย 
4.2.2 (1) กิจกรรมกำร
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงิน
ให้ประชำชนไดร้ับทรำบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรตรวจสอบกำรรับ กำร
จ่ำย และกำรใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ ่
4.2.3 (1) กิจกรรมกำร
จัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงกำรอบรม
กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 4.3 กำรส่งเสรมิ
บทบำทกำร
ตรวจสอบของสภำ
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงกำรอบรม
ให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ 
กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บรหิำร 
และสมำชิกสภำท้องถิ่น 
4.3.1 (2) กิจกรรมกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น 
 
4.3.2 (1) กิจกรรม
ส่งเสริมสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำน
ของฝ่ำยบริหำร 
4.3.2 (1) กิจกรรมกำรมี
สว่นร่วมในกำรปฏิบัติงำน
ของสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 4.4 เสรมิพลังกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

4.4.1 (1) มำตรกำรเฝ้ำ
ระวังกำรคอรัปชัน่โดยภำค

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(Community) และ
บูรณำกำรทุกภำค
ส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

ประชำชน 
4.4.1 (2) มำตรกำรกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
เครือข่ำยดำ้นกำรป้องกัน
กำรทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมกำร
ติดป้ำยประชำสมัพันธ์
กรณีพบเห็นกำรทุจรติ 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

มิติที่ 4 รวม 4 มำตรกำร 8 กิจกรรม 
๐โครงกำร 

- - - -  
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สว่นท่ี 3 
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ส่วนที่ 3 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมำภิบำล หรือ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส ำคัญในกำรบริหำร
และกำรปฏิบัติงำนจะต้องมีควำมสุจริต โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึก
ในกำรท ำงำนและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเอง นอกจำกนี้ ยังต้องมีกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้ง
สำมำรถแก้ปัญหำควำมขัดแย้งภำยในองค์กรได้อีกด้วย จำกสภำพปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่นที่เป็นปัญหำเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนควำมเจริญของประเทศไทยมำนำน จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรป้ องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตคอรัปชั่นอย่ำงจริงจัง ในสถำนกำรณ์วิกฤติปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยดังกล่ำว ทุกภำค
ส่วนในสังคมไทยต่ำงเห็นพ้องตรงกันว่ำกำรที่จะท ำให้ปัญหำกำรคอรัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น 
ต้องน ำหลักธรรมำภิบำลไปปรับใช้กับทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นภำคส่วนกำรเมือง ภำครำชกำร ภำคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภำคประชำสังคมอย่ำงเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้ำงทัศนคติใหม่ปลูกจิตส ำนึกของคนไทยร่วมต้ำนภัย
กำรทุจริต ควบคู่กับกำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมไปในทิศทำงที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนกำรทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้ กลไก
กำรน ำหลักธรรมำภิบำล ซึ่งประกอบด้วย ควำมชอบธรรม ควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบและกำรตรวจสอบได้ 
ควำมมีประสิทธิภำพและประประสิทธิผล และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนไปเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
นั้น ปรำกฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วำงกรอบกำรน ำ
หลักธรรมำภิบำลไปเป็นแนวทำงกำรปฏิรูปกำรบริหำรกำรปกครองของหน่วยงำนองค์กรต่ำงๆ ของภำครัฐ จึง
นับเป็นกำรส่งสัญญำณเชิงบวกให้เห็นว่ำประเทศไทยมีพัฒนำกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีข้ึนแล้ว แต่อย่ำงไรก็
ตำม ส ำหรับกรอบกำรน ำหลักธรรมำภิบำลไปเป็นแนวทำงกำรปฏิรูปกำรบริหำรกำรปกครองของหน่วยงำนหรือ
องค์กรภำครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนควำมหลำกหลำยในองค์ประกอบหลักของธรรมำภิบำลซึ่งประกอบด้วย
หลักควำมชอบธรรม (Legitimacy) หลักควำมโปร่งใส (Transparency) หลักควำมรับผิดชอบและกำร
ตรวจสอบ ได้  (Accountability) ห ลั กควำมมีป ระสิ ทธิภ ำพ  (Efficiency) และหลั กกำรมี ส่ วน ร่ วม 
(Participation) ดังนั้น กำรพิจำรณำคัดเลือกน ำองค์ประกอบหลักของธรรมำภิบำลเหล่ำนั้นมำใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใสส ำหรับหน่วยงำนหรืองค์กรใดๆ จะต้องค ำนึงถึงกรอบเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์แนวทำง หรือวิธีกำรด ำเนินงำนที่หน่วยงำนองค์กรสำมำรถปฏิบัติ เพ่ือสร้ำงระบบบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซ ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ซ ำ จึงจัดท ำโครงกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรขององค์กรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องหลักธรรมำภิบำล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักและแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้กับ
องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่น 
 2. มอบงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร 
 3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหำวิทยำกร 
 4. จัดท ำก ำหนดกำรและหัวข้อกำรอบรม 
 5. สรุปผลในภำพรวมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ๓๕๐,000 บำท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรขององค์กรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องหลักธรรมำภิบำลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักและแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้กับองค์กรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 กำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวหน้ำประชำชนมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนและสำมำรถก้ำวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มำกับกระแสโลกำภิวัตน์ มีรำกฐำนส ำคัญจำกกำรพัฒนำบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีควำม
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพำะ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ”ซึ่งได้รับ
มอบหมำยภำรกิจในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ใช้อ ำนำจที่ได้รับอย่ำงซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรสำธำรณะ กำรจัดกำรทรัพยำกรของชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและ
ต่อประเทศชำติ 
 คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่  26 สิงหำคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักกำรเกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภำครัฐไว้ 5 ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้ำรำชกำรได้เรียนรู้และปฏิบัติตำม 
 จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกร
ในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส ำนึกที่ดีในกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ประชำชน จึงได้ท ำโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและประโยชน์สูงสุดของประชำชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้ำใจ
หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ และน้อมน ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต
ส่วนตัว และในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 3.2 เพื่อให้พนักงำน ได้รับกำรพัฒนำจิตใจ และพัฒนำตนเองให้มีจิตสำธำรณะ เกิดควำมส ำนึกร่วมใน
กำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้ำงประโยชน์แก่ครอบครั ว 
ประชำชน และประเทศชำติ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำควำมดี รู้จักกำรให้ กำรเสียสละและกำรบ ำเพ็ญสำธำรณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทำงคือ 
 6.1 กำรจัดกิจกรรมบรรยำยเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหำร ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่ บรรยำยให้ควำมรู้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
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 6.2 จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์นอกสถำนที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สำมัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่ำของกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งควำมดีมีคุณธรรม เช่น กำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสในสังคม หรือท ำบุญ
ถวำยทำนแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรำภำพ หรืออำพำธ เป็นต้น 
 6.3 กำรจัดกิจกรรมท ำบุญถวำยเครื่องไทยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่ำงๆ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้ำใจหลักธรรมของพระพุทธศำสนำและน้อมน ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต และกำรปฏิบัติงำน 
 10.2 พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ ได้รับกำรพัฒนำจิตใจ พัฒนำตนให้มีจิตสำธำรณะเกิดควำมส ำนึกร่วมใน
กำรสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์ สร้ำงประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชำติ รู้จักกำรให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล  

 
โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
 กำรบันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน โดยเฉพำะบุคลำกรในองค์กร เป็นกำรสร้ำงระเบียบวินัยในกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งในแต่ละวันหำกมีกำรจดบันทึกว่ำได้ท ำอะไรบ้ำง จะเป็นกำรทบทวนและสำมำรถย้อนกลับมำเพ่ือ
พิจำรณำปรับปรุงกำรท ำงำนในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้ำผู้บังคับบัญชำ สำมำรถใช้เป็นหลักฐำนในกำร
อ้ำงอิงที่ใช้ในกำรประเมินผลงำน ยังส่งผลให้กำรประเมินเป็นที่ยอมรับ ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยได้ปฏิบัติงำน
ด้วยควำมส ำเร็จ ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่ำงไร และหัวหน้ำงำนสำมำรถวำงแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่ำค่ำของคนอยู่ที่ผลของงำน หรืออำจจะมี
ผู้ร่วมงำนอ่ืนมำอ่ำนแล้วมีกรณีศึกษำจำกปัญหำที่เกิดขึ้นคล้ำยกัน ท ำให้ทรำบถึงวิธีกำรแก้ ไข เกิดกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เห็นควำมส ำคัญของกำรบันทึกประจ ำวันดังกล่ำว จึงได้จัดท ำสมุดควำมดี
พนักงำนจ้ำง โดยให้พนักงำนจ้ำงมีกำรบันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรควบคุมดูแล 
กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงำนที่ได้รับมอบหมำย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นกำรสร้ำง
ระเบียบวินัย ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีในกำรปฏิบัติงำน ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรระหว่ำงหัวหน้ำงำน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และพนักงำน 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรติดตำมงำนที่พนักงำนจ้ำงได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องำนที่
ได้รับมอบหมำย 

4. เป้าหมาย 
 พนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ก ำหนดให้พนักงำนและลูกจ้ำงทุกคนเขียนกำรปฏิบัติงำนในแต่ละวัน โดยบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำทุกวันและส่งให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกวันจันทร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส ำหรับผู้บริหำรให้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนประจ ำปี 

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและพนักงำนส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 10.2 มีกำรติดตำมผลงำนท ำให้สำมำรถทรำบผลกำรท ำงำนเมื่อเกิดปัญหำสำมำรถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงำนจ้ำงท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริตเกิดควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ได้รับมอบหมำยตำม
ก ำหนด 
 

โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลำกรหรือทรัพยำกรบุคคลในองค์กรเป็นรำกฐำนส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ควำมส ำเร็จ ทั้งด้ำนคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบควำมส ำเร็จ มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลำกรที่มีคุณภำพสูง มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะต่ำงๆ ในกำร
ปฏิบัติงำน มีประสบกำรณ์มีควำมรู้และเข้ำใจงำนเป็นอย่ำงดี เมื่อได้รับบทบำทให้กระท ำหน้ำที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สำมำรถแสดงบทบำทนั้นๆ ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมเสมอ ในทำงตรงกันข้ำมหำกบุคลำกรในองค์กรด้อย



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๒๓ 

ควำมสำมำรถ ไร้อุดมกำรณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นในกำรท ำงำน ย่อมท ำให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนำหรือเจริญก้ำวหน้ำได้อย่ำงล่ำช้ำ นอกจำกบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะและประสบกำรณ์
กำรท ำงำนสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต มีจรรยำบรรณ ค่ำนิยม บุคลิกภำพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น ำทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่ง หน้ำที่และบทบำทแห่งตนเอง 
บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึกที่ดี มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำม
รับผิดชอบ ตั้งใจท ำงำนด้วยควำมทุ่มเท เสียสละ มีควำมเมตตำ กรุณำ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องำน ต่อหน่วยงำน ต่อ
เพ่ือนร่วมงำนและผู้มำขอรับบริกำรหรือรักษำผลประโยชน์ของประชำชนและประเทศชำติแล้ว ย่อมน ำพำ
องค์กรหรือหน่วยงำนมุ่งไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น มีควำมโปร่งใสมีกำรป้องกันกำรทุจริต และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ตำมหลักกำรแห่งธรรมำภิบำล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จึงได้จัดโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต
ขึ้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรภำยใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ข้ำรำชกำร
และพนักงำนจ้ำง ตลอดทั้งประชำชนทั่วไปให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ สำมำรถ
น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ห่ำงไกลจำกกำรทุจริต และกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงปกติสุข รู้จัก
ควำมพอดีมีควำมพอเพียง ปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำยและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยำบรรณวิชำชีพต่อ
ตนเอง ต่อกำรท ำงำน ต่อเพ่ือนร่วมงำน ต่อผู้มำขอรับบริกำร ต่อผู้บังคับบัญชำและต่อประเทศชำติบ้ำนเมือง
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 
 2.2 เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำร
ด ำเนินชีวิตได้อย่ำงถูกต้อง 
 2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่ำนิยมและเจตคติของบุคลำกรต่อองค์กร ต่อกำรท ำงำน ต่อเพ่ือน
ร่วมงำน ต่อผู้มำขอรับบริกำรและต่อผู้บังคับบัญชำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.4 เพ่ือให้สถำบันทำงศำสนำมีบทบำทในกำรปลูกจิตส ำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ข้ำรำชกำร/พนักงำน ทั้งหมด จ ำนวน 80 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท ำวัตรเช้ำ) ทุกวันพระ จ ำนวน 1 ครั้ง ระหว่ำงเดือนมกรำคม – ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 6.1 ติดต่อประสำนและขอควำมร่วมมือไปยังวัด (สถำนที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนำกรรมฐำน) 
 6.2 ชี้แจงรำยละเอียดและวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ 
 6.3 จัดท ำรำยละเอียดโครงกำรฯ ก ำหนดกำรและหลักสูตรกำรจัดกำรอบรมฯ 
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 6.4 เสนอรำยละเอียดโครงกำร ก ำหนดกำรและหลักสูตร เพ่ือพิจำรณำปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดควำมเหมำะสม 
 6.5 ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทั่วไปที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงกำรฯ 
8. งบประมาณ 
 ไม่มีงบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลำกรและประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำอย่ำงแท้จริง 
 10.2 บุคลำกรและประชำชนสำมำรถน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ
กำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงแท้จริง 
 10.3 ปลูกจิตส ำนึกให้บุคลำกรและประชำชนมีทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อกำรท ำงำน ต่อเพ่ือนร่วมงำนต่อผู้มำขอรับบริกำรและต่อผู้บังคับบัญชำที่ดี 
 

โครงการที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประกอบกับประกำศ
ประมวลจริยธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ลงวันที่ xxเดือนxxx 25xx ซึ่งหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนร่วมกัน
เป็นหมู่คณะอีกอย่ำงที่ขำดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพรำะคุณธรรมและจริยธรรม หมำยถึง กำรประพฤติ 
ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงำม ทั้ง กำย วำจำ ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้ำบุคลำกรทุกคนที่ท ำงำน
ร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ ำใจของตนเองแล้ว กำรปฏิบัติงำนทุกอย่ำงต้องลุล่วงไปด้วยดี และมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้และผู้มำรับบริกำรอย่ำงประชำชนก็จะได้รับควำมเชื่อมั่น
และไว้วำงใจที่จะเข้ำมำรับบริกำรที่องค์กรนั้นๆ 
 ประกอบกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ได้รับกำรประเมินคัดเลือกจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. ตำม
โครงกำรส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในกำรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริต ปี พ.ศ. 2561  และเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งในด้ำนคน ได้แก่ บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมือง
ฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ รวมถึงพนักงำนจ้ำง จึงได้มีกำร
จัดท ำโครงกำรอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไผ่ดังกล่ำวนี้ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกำรปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 3.2 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชำชน 
 3.3 เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จ ำนวน 80 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ไผ่ 
โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมำถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ต่ำงๆ ในกำรปลูกและปลุก
จิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติรำชกำรโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
กำรศึกษำดูงำนหรือท ำกิจกรรมนอกสถำนที่ในบำงโอกำส 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๓๐0,000  บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ประชำชนผู้มำรับบริกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ประเมินควำมพึงพอใจกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกำประเมินมำต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เกิดจิตส ำนึกที่ดีในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตำมหลักประมวลจริยธรรม 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
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โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

พ.ศ. 25xx โดยก ำหนดกลไกและระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย ซึ่งมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำม
ควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ ประกอบกับได้มีประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงลงวันที่ xx
เดือนxxx 25xxก ำหนดให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
หน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยเพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ อ ำนวยควำมสะดวกและ
ให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม 9 
ประกำร ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมำย, ให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็วมีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่
ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร นอกจำกนี้ ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนกรณีกำรเรี่ยไร และกรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก ำหนดให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่
และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตำมนัยหนังสือส ำนักงำน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2557 ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ควรน ำแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวมำปรับใช้เป็นแนวทำงในกำรถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้จัดท ำมำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่” ขึ้น เพ่ือให้บุคลำกรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำทุกระดับน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรที่สร้ำงควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำร
และประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ ำนำจใน
ขอบเขต สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำต่อประชำชนและต่อ
สังคมตำมล ำดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมส ำหรับองค์กร 
ข้ำรำชกำรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่ำงทั่วถึงและมี
ประสิทธิภำพ 
 2. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เปิดเผยเป็นกำร
ทั่วไปแก่สำธำรณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตำมตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนปฏิบัติงำนตำมประมวล
จริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 

มุ่งสู่กำรเป็นประเทศท่ีมีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำ
ผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียม
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นำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำยหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนในพ้ืนที่สำมำรถตอบสนองต่อแผนยุทธศำสตร์ฯ ข้ำงต้น องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ่จึงได้ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรทุจริตขึ้น เพื่อให้สำมำรถแปลงแผน
ยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่กำรปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืนในกำรปฏิบัติ 

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น 
ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ ตลอดจนพนักงำนทั่วไป 
 3.2 เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหำร
ท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ ตลอดจนพนักงำนทั่วไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่น ำมำเผยแพร่มำกกว่ำ 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐำนข้อมูล/องค์ควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต อำทิ กฎหมำย ป.ป.ช. มำตรำ 100 มำตรำ 103 มำตรำ 103/7 สื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปลูกจิตส ำนึก 
 2. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์และสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ ให้บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบและถือปฏิบัติ
อย่ำงเคร่งครัด ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม และสื่อช่องทำงต่ำงๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อมูล/องค์กรควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่น ำมำเผยแพร่ 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้าน
การทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในกำรให้บริกำรสำธำรณะเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบส ำคัญในอันที่จะบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุขและ
สร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและท้องถิ่น ดังนั้น กำร
ที่ประชำชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีควำมเป็นอยู่ที่ดีมีควำมสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับกำรประพฤติปฏิบัติของคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส ำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยกำรกระท ำทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชำชนและประเทศชำติ 
 คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่  26 สิงหำคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักกำรเกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภำครัฐไว้ 5 ยุทธศำสตร์ โดยในยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้ำรำชกำรได้เรียนรู้และปฏิบัติตำม โดยได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรทุกระดับอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักควำม
พอเพียงเป็นตัวอย่ำงที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณควำมดีและกฎแห่ง
กรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรมีคุณธรรม จริยธรรม 
กำรตัดสินใจที่จะกระท ำหรือไม่กระท ำกำรใดได้อย่ำงเหมำะสม อันรวมถึงกำรป้องกันกำรกระท ำทุจริตในระบบ
รำชกำรด้วย 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จึงได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล ครู ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ให้มีจิตสำธำรณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตน 
 2. เพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึกและค่ำนิยมที่ดีในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล ครู ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 3. เพ่ือให้ควำมรู้แก่คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบลครู ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. เพ่ือให้คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล ครูลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ได้รับกำร
พัฒนำจิตใจ และพัฒนำตนเองให้มีจิตสำธำรณะเกิดควำมส ำนึกร่วมในกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและ
สมำนฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้ำงประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชำชน และประเทศชำติ สร้ำง
จิตส ำนึกในกำรกระท ำควำมดี รู้จักกำรให้ กำรเสียสละและกำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ร่วมกัน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จ ำนวน  80  

คน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 มกรำคม – กันยำยน 2562 
6. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

7. วิธีการด าเนินงาน 
 7.1 บรรยำยเรื่อง กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน และกำรปรับเปลี่ยนฐำน
ควำมคิดของเจ้ำหน้ำที่รัฐในกำรรักษำผลประโยชน์สำธำรณะเพ่ือกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 7.2 บรรยำยเรื่อง กำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำรและ
ฝ่ำยสภำท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 7.3 แบ่งกลุ่มท ำกิจกรรมเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำน ครู ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ่ 
 7.4 ทดสอบก่อนและหลังกำรฟังบรรยำย 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 ต ำบลไผ่ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
 2. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถำนกำรณ์หรือำรกระท ำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อกำร
ตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง กำรกระท ำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำหรือไม่
เจตนำหรือหรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติสืบต่อกันมำจนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ำงใด พฤติกรรมเหล่ำนี้เป็น
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กำรกระท ำควำมผิดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีกำร
ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่ละควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้ เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลำกหลำยรูปแบบ ไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิกำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรง
ต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัด หรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจที่
ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมำยรวมถึงควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนต้องเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยก ำหนดให้หน่วยงำนควรมีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยใน
องค์กร เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จึงได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร จึงได้จัดกิจกรรม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ำนกำรประชุมผู้บริหำรกับพนักงำนส่วนต ำบลไผ่ เพ่ือให้พนักงำนทุกคนท ำงำน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมำย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้ำงพฤติกรรมและวิธีกำรท ำงำนที่สุจริตโปร่งใสของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จิตส ำนึก ค่ำนิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องควำมซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงำน
ปลอดจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น มุ่งสู่กำรเป็นข้ำรำชกำรท้องถิ่นไทยใสสะอำด 

4. เป้าหมาย 
 พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ ำเดือน และให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงมีควำมเข้ำใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงมีควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีควำมประพฤติ
ปฏิบัติงำนไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรผลักดันให้กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นวำระแห่งชำติ และรัฐบำลได้แถลงนโยบำย 11 ด้ำน อันรวมถึงประเด็นเรื่องกำร
ส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภำครัฐ โดยจัดระบบอัตรำก ำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทนบุคลำกรภำครัฐให้เหมำะสมและเป็นธรรมยึด
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นวำงใจในระบบรำชกำรเสริมสร้ำงระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยที่ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ส ำนักงำน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต โดยเฉพำะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ภำครัฐ และองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นกำรประเมิน 5 ด้ำน อันรวมถึง กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐ
ด ำเนินกำรเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ อันรวมถึงกำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบำยรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตข้ำงต้น 
และเพ่ือน ำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐกำรปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส ำคัญที่จะป้องกันกำรทุจริต โดยเฉพำะกำรกระท ำที่เอ้ือต่อกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้ำหน้ำที่ในภำครัฐ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้ตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรจัดหำคู่มือกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรให้เกิดควำม
ตระหนักถึงปัญหำในเรื่องดังกล่ำว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชำชนและผู้สนใจได้ศึกษำ เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนกำร
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ปฏิบัติตนในกำรร่วมกันรณรงค์สร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอำด ลดระดับกำรทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่ำระดับมำตรฐำนสำกลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ให้บุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนน ำไปเป็นองคค์วำมรู้ในกำรท ำงำนให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรให้เกิดควำมตระหนักถึงปัญหำ
กำรทุจริตคอรัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลำกรมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษำและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท ำ (ร่ำง) คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
 4. จัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ำยให้บุคลำกร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 100 , 103 และ 103/1 ก ำหนดเรื่องกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีจิตส ำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
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ประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกันได้ หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฝ่ำฝืนให้ถือเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
ด้วย 

กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับกำรกล่ำวถึงอย่ำงกว้ำงขวำงในรอบ
หลำยปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในช่วงระยะเวลำที่ประเทศไทยก ำลังเผชิญกับปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่ น
ของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่ำงๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้ำงควำมเสียหำยให้กับประชำชนโดยส่วนรวม 

จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้น จ ำเป็นที่หน่วยงำนภำครัฐต้องเร่งสร้ำงองค์ควำมรู้ให้บุคลำกรมีควำมพร้อมที่
จะเข้ำใจสำเหตุและปัจจัยที่น ำสู่กำรคอรัปชั่น เพ่ือจะได้หำทำงป้องกันและปฏิบัติหน้ำที่ให้ห่ำงไกลจำกต้นเหตุ
ต่ำงๆ ที่น ำไปสู่กำรทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพำะในเรื่องกำรปลูกฝังองค์ควำมรู้ให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำม
ขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจำกปัญหำควำม
ขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็น
ปัญหำเชิงโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับหลำยมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม กำรเมืองและกำรบริหำรที่ส ำคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่ำนิยมในกำรบริหำรที่ด้อยพัฒนำ 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้จัดท ำมำตรกำร “ปลูกฝังองค์ควำมรู้ให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงจริยธรรมของบุคลำกรในกำรท ำงำนเพ่ือส่วนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นส ำคัญ หำกข้ำรำชกำรและพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐขำดจิตส ำนึกในหน้ำที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ มีกำรใช้อ ำนำจทำง
รำชกำรโดยมิชอบในกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์
ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถำบันรำชกำร และสร้ำงควำมเสียหำยต่อประเทศชำติและประชำชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่ 
 3.2 เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงจริยธรรมของบุคลำกรในกำรท ำงำนเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นส ำคัญ อันจะน ำมำซึ่งกำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รำยงำนกำรประชุมหรือสัมมนำบุคลำกรเพ่ือปลูกฝังองค์ควำมรู้ให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. วำงแผน/กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสำร 
 4. ด ำเนินกำรจัดประชุม 
 5. สรุปรำยงำนกำรประชุม 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีกำรประชุมหรือสัมมนำบุคลำกรเพ่ือปลูกฝังองค์ควำมรู้ให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ต าบลไผ่ ประจ าปี 25xx 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก ำลังเผชิญกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change)

ที่ท ำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่ำ สภำวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อำทิ เกิดควำมแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่ำ ฝนตกไม่ตรงฤดูกำล อำกำศหนำวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำของมนุษย์ ดังนั้น
ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภำวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหำที่ส ำคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภำพชีวิตของประชำชนทั้งในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ กำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทำงหนึ่งในกำร
แก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจำกต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมล พิษ 
และผลิตก๊ำซออกซิเจน อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลกำรใช้พื้นที่ให้เกิดควำมเหมำะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิว
ในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่ำงน้อย 2 องศำเซลเซียส เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่จึงได้จัดท ำโครงกำร “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต ำบลไผ่ ประจ ำปี 
2563” เพ่ือให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อนสร้ำงเมืองน่ำอยู่สวยงำม (Beautified 
City) และร่วมถวำยเป็นรำชสักกำระในวโรกำสมหำมงคลดังกล่ำว ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ไผ่ จึงได้
จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชำชนและพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่เพ่ือให้เกิดควำมร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นกำรเพิ่มคุณภำพชีวิตของประชำชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชำชนตระหนักในคุณค่ำของสิ่งแวดล้อม และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติอันเป็น
สำธำรณะร่วมกัน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในต ำบลไผ่ 
 3.3 เพ่ือให้ประชำชนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน เกิดควำมสมดุลเพ่ิม
มูลค่ำทรัพยำกรที่มีและลดภำวะโลกร้อน 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่ำอยู่ สวยงำม (Beautified City) สร้ำงควำมร่มรื่นและคลำย
ร้อนแก่ประชำชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ ำนวน1,200 ต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สำธำรณะในเขตต ำบลไผ่  

6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 ประสำนงำนกับส่วนรำชกำร องค์กรภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชำชนในท้องถิ่นเข้ำร่วมกิจกรรม 
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 6.2 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถำนที่
เพ่ือปลูกต้นไม ้
 6.3 จัดซื้อกล้ำไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงกำร 
 6.4 ด ำเนินกำรปลูกต้นไม้โดยส่วนรำชกำร องค์กรภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ กลุ่มพลังมวลชน 
และประชำชนในท้องถิ่น 
 6.5 ดูแลรักษำและติดตำมผลโดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ท ำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 10.2 ท ำให้เพิ่มพ้ืนที่ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภำวะโลกร้อน 
 10.3 ท ำให้ประชำชนมีจิตส ำนึก ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 10.4 ท ำให้เยำวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำมสำมัคคีและสร้ำงควำมร่มรื่น
ในชุมชน 
 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยำกรป่ำไม้อยู่เป็นจ ำนวนมำก แต่กำรลักลอบตัดไม้ท ำลำยป่ำไม้ที่

ผิดกฎหมำยได้เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ปัจจุบันทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศไทยมีจ ำนวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่ำงๆ ตลอดจนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนเป็น
อย่ำงมำก หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนจึงได้มีกำรริเริ่มโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ ซึ่ งจะ
สำมำรถช่วยให้ธรรมชำติของประเทศไทยกลับมำมีควำมสมดุลเพ่ิมมำกขึ้น พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมรำชินีนำถทรงมีควำมห่วงใยในปัญหำปริมำณป่ำไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่ำนได้
พยำยำมคิดค้นหำวิธีนำนัปกำรที่จะเพ่ิมปริมำณป่ำไม้ของประเทศไทยให้มำกขึ้นอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง
พระองค์ท่ำนได้เสนอวิธีที่เรียบง่ำยและประหยัดในกำรด ำเนินงำน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่ำ 3 อย่ำง เพ่ือ
ประโยชน์ 4 อย่ำง” ปลูกป่ำ 3 อย่ำง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” 
หมำยถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท ำที่อยู่อำศัยและจ ำหน่ำย “พอกิน” หมำยถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือกำรกินและ
สมุนไพร “พอใช้” หมำยถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงำน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์
ต่อระบบนิเวศน์ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ในฐำนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชำชนมำก
ที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและใน
เขตองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบล ไผ่ เพ่ือส่ งเสริมให้ประชำชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์  ดูแลรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ สร้ำงควำมสำมัคคี และสร้ำงกลุ่มอำสำสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมำกข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่ำชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จ ำนวน 1๒ 
หมู่บ้ำน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่ำงๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็น
ต้น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภำพแหล่งน้ ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่จ ำนวน ๑๒ หมู่บ้ำน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่โดยบูรณำกำร
ร่วมกันกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรภำคประชำชนต่ำงๆ  
 4.3 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่พนักงำน/ลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ผู้น ำชุมชนกลุ่มต่ำง ๆ ทั้ง 14 หมู่บ้ำน ได้แก่ 
ประธำนชุมชน ประธำนกลุ่มผู้สูงอำยุ ประธำน อสม. ประธำนกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยำวชน นักเรียน 
นักศึกษำ หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรภำคประชำชนทุกภำคส่วน เป็นต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่และแหล่งน้ ำ คู คลอง ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้ำร่วมโครงกำรพร้อมชี้แจงควำมเป็นมำและแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
(กลุ่มรวมทุกชุมชน) 
 6.2 จัดเวทีระดมควำมคิดเห็นกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ ำชุมชน(กลุ่ม
ย่อยแต่ละชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มพิทักษ์สิ่ งแวดล้อมประจ ำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนำ ขุดลอก คูคลอง ก ำจัดวัชพืชในแม่น้ ำคูคลอง ท ำ
ควำมสะอำดถนนและพ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ต่ำง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชนให้มีควำม
สวยงำม สะอำด ร่มรื่น น่ำพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถำนที่ออกก ำลังกำยของประชำชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชำชนทั่วไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนหมู่บ้ำน/ชุมชน หรือหน่วยงำนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่ำงให้แก่ชุมชนต่ำงๆ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เกิ ดกลุ่ ม อำสำสมั ค ร พิทั กษ์ ท รัพ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแ วดล้ อม ในชุ มชน เพ่ิ มมำกขึ้ น 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมำกขึ้น 
 

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ปัจจุบันปัญหำเรื่องสุขภำพของประชำชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จำกสถิติของผู้ป่วยที่มำรับบริกำร

รักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลมีจ ำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ และอัตรำกำรป่วยจำกโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยำบำลก็ต้องเพ่ิมขนำดของโรงพยำบำลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มำรับบริกำร ซึ่ งเป็นภำระที่รัฐบำลจะต้องเสีย
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรเป็นอันมำก และเป็นกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุเนื่องจำกต้นเหตุของปัญหำสุขภำพ
ที่ส ำคัญมีสำเหตุมำจำกกำรบริโภคอำหำรที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อำหำรที่มีกำรปลอมปนสำรเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่
ปลอดสำรพิษ เพรำะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สำรก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทำงกำรค้ำและพำณิชย์ ท ำ
ให้สำรเคมีที่เป็นโทษเหล่ำนั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่ำงยำกที่จะหลีกเลี่ยง แนวทำงในกำรป้องกันปัญหำที่เป็น
กำรแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือกำรให้สุขศึกษำแก่ประชำชน และกำรส่งเสริมกำรปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

กำรปลูกผักรับประทำนเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทำงหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสำรอำหำรที่ดี มี
ประโยชน์ แต่กระนั้นส ำหรับประชำชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหำใหญ่ในกำรที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้กำร
ปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชนบ้ำนสวนพอเพียงตระหนักในปัญหำนี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงกำรนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้และนวัตกรรมในกำรปลูกผักอินทรีย์ระหว่ำงสมำชิกด้วยกันเอง 
 3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยำยพันธุ์พืชที่เป็นสำรอำหำรให้คงอยู่ไว้ 
 3.3 เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพผลผลิต เพ่ือให้เหมำะแก่กำรเกษตรแบบพอเพียงโดยปรำศจำก
กำรใช้สำรเคมีสงเครำะห์ใดๆ  
 3.4 ลดรำยจ่ำยในครัวเรือนเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและใช้แนวทำงตำมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 สมำชิกชุมชนบ้ำนสวนพอเพียง 
 4.2 ประชำชนทั่วไป 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขั้นเตรียมกำร 
  - มีกำรวำงแผนกำรให้ควำมรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงำน จัดตั้งทีมงำนที่เป็นผู้ประสำน 
  - รวบรวมบล็อกของสมำชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทำนเองเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ 
  - บำงกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงำน จัดตั้งทีมงำนที่เป็นผู้ประสำนงำน 
 6.2 ขั้นปฏิบัติ 
  - รวบรวมบล็อกของสมำชิก หรือลิงค์ภำยนอกที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์ เพ่ือให้สมำชิกท่ีร่วมโครงกำรได้ศึกษำก่อนลงมือปฏิบัติ 
  - แจกจ่ำยและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก 
  - กระตุ้นกำรน ำเสนอของผู้เข้ำร่วมโครงกำรในกำรแลกเปลี่ยน และถ่ำยทอดวิทยำกำรซึ่งกัน
และกัน 
  - จัดให้มีกำรน ำเสนอผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำตำมควำมเหมำะสม 
 6.3 ขั้นประเมินผล 
  - กำรน ำเสนอผลงำนที่ก ำลังเพำะปลูก และ ผลผลิตที่ส ำเร็จแล้ว 
  - มีกำรส ำรวจควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร โดยวัดจำกอัตรำกำรปลูกผักอินทรีย์เพื่อกำรบริโภค 
(จ ำนวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 
  - ปริมำณและคุณภำพของผลผลิตในกำรเพำะปลูกดีขึ้น 
  - ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ 
  - มีกำรสรุปปัญหำที่ได้ จำกกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ โดยดูตัวชี้วัดจำกกำรประเมินผล และหำ
แนวทำงแก้ไขร่วมกัน 
  - ส่งเสริมให้เกิดธนำคำรพันธุ์พืชสวนครัวส ำหรับให้บริกำรสมำชิก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒0,000  บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมำชิกท่ีร่วมโครงกำรมีควำมรู้และนวัตกรรมในกำรปลูกผักอินทรีย์ 
 10.2 สมำชิกสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
 10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมำชิก มีคุณภำพดี และปลอดสำรพิษ 
 10.4 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับประโยชน์จำกกำรปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดกำรแบ่งปัน 
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โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงกำรตำม

แนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภำพควำมเป็นอยู่ที่ยำกจนของรำษฎร 
พร้อมทั้งได้พระรำชทำนแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนต่ำงๆ น ำไปวำงแผนปฏิบัติงำนให้ควำมช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหำให้กับรำษฎรผู้ประสบควำมทุกข์ยำก ด้อยโอกำสและยำกจนตำมภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศ โดยเน้น
ให้ผลกำรด ำเนินงำนตกถึงมือรำษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำง “พออยู่ พอกิน” 
และขณะเดียวกันก็เป็นกำรปูพ้ืนฐำนไว้ส ำหรับ “ควำมกินดี อยู่ดี ในอนำคต” ด้วย ดังนั้น โครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริจึงเป็นโครงกำรที่มุ่งพัฒนำรำษฎรผู้ยำกไร้ให้มีฐำนะ ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพำะ
ประชำชนในชนบทที่อยู่ห่ำงไกล ทุรกันดำรและยำกจนอย่ำงแท้จริง โดยมีหลักกำรส ำคัญคือ กำรแก้ไขปัญหำ
เฉพำะหน้ำ เป็นขั้นตอนตำมล ำดับควำมจ ำเป็น ประหยัด กำรพ่ึงพำตนเอง ส่งเสริมควำมรู้ และเทคนิควิชำกำร
สมัยใหม่ที่เหมำะสม นอกจำกนั้น ยังมุ่งเน้นกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ 
และควำมต้องกำรของชุมชน สำมำรถวำงแผนกำรผลิตที่สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่ และควำมพร้อมของ
เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงจัดท ำโครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ โดยมี
แนวทำงตำมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ มำประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรำยได้น้อย ด้อยโอกำสทำงสังคมและประชำชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 ส่งเสริมอำชีพให้กับคนยำกจนในต ำบลไผ่ 
 3.2 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพให้กับคนยำกจนในต ำบลไผ่ 
 3.3 สำมำรถน ำควำมรู้ไปสร้ำงรำยได้ให้กับตนเอง 
 3.4 สำมำรถน ำผลผลิตไปแปรรูปเป็นสินค้ำต่ำงๆ 
 3.5 สร้ำงแนวคิดตำมแนวทำงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนและผู้ที่มีควำมสนใจในกำรสร้ำงอำชีพในต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชำสัมพันธ์โครงกำรในกลุ่มเป้ำหมำยรับทรำบ 
 6.2 จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพให้กับผู้ร่วมโครงกำร 
 6.3 ศึกษำดูงำนในสถำนที่จริง 
 6.4 ฝึกปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 – กันยำยน พ.ศ. 2562 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐0,000  บำท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพ 
 10.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแปรรูปผลผลิต 
 10.3 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้ 
 10.4 มีรำยได้เพ่ิมข้ึน ลดรำยจ่ำย เกิดควำมพอเพียง 
 10.5 เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์พัฒนาครัวครัวชุมชนต าบลไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ในสภำวะปัจจุบันสังคมมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำประเทศด้วยวิทยำกำรสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับควำมส ำเร็จทำงวัตถุกันมำก ขำดควำมเอำใจใส่ในเรื่องศำสนำ ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ท ำให้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดโดยเฉพำะเยำวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหำที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐำนควำมกตัญญู เริ่มจำกสังคมเล็กๆ ก่อนคือ
สถำบันครอบครัว หำกได้รับกำรเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส ำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยำวชนก็จะสำมำรถ
เป็นบุคคลที่มีคุณภำพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหำต่ำงๆ เช่น ยำเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหำ
ต่ำงๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญจึงได้จัดท ำโครงกำรคุณธรรม สำนสำยใย
ครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศึกษำ โรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่และโรงเรียนใน
เขตต ำบลไผ่โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสำนสำยใยครอบครัวระหว่ำงผู้ปกครองกับบุตรหลำน ให้เป็นสถำบัน
ครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมำชิกในครอบครัวมีควำมรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออำทรต่อกัน ตลอดจนส ำนึกดีต่อ
บุพกำรี ครอบครัว สังคมและประเทศชำติ ลดภำวะควำมเสี่ยงที่เยำวชนจะหันไปหำยำเสพติด และเสริมสร้ำง
ควำมรู้ในเรื่องโทษภัยของยำเสพติด  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีบทบำทและมีโอกำสฝึกปฏิบัติท ำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ควำมสัมพันธ์สำมัคคีในหมู่คณะ 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ฝึกควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และกำรรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีพัฒนำกำรในด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีจิตส ำนึก และตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเองและกำรมีส่วนร่วม 
 3.5 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตระหนักในควำมซื่อสัตย์ มีจิตสำธำรณะ มีระเบียบวินัย 
 3.6 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ส ำนึกดีต่อบุพกำรี ครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ โรงเรียนในเขต
ต ำบลไผ่ ครู อำจำรย์ คณะผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก ำหนดจัดงำน 
 6.2 จัดท ำโครงกำรเสนอพิจำรณำอนุมัติ 
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 6.3 ประสำนกำรจัดงำนให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 
 6.4 ประสำนคณะวิทยำกร และประชำสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่ำง ๆ เข้ำร่วมโครงกำร 
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและประชุมชี้แจง 
 6.6 ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ พร้อมทั้งภำพถ่ำยกิจกรรม 
 6.7 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 6.8 ติดตำมและประเมินผลกำรจัดงำน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำแก่เด็ก 
 10.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยม 12 ประกำร มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
 10.3 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีจิตส ำนึก ตระหนักถึงบทบำท หน้ำที่ของตนเอง 
 10.4 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตระหนักในควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 10.5 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ 
 10.6 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรลดภำวะเสี่ยงในกำรติดยำเสพติด 

 
โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัดฟังธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภำวะปัจจุบันโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เยำวชน นักเรียน นักศึกษำหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสค่ำนิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค ำสั่งสอนในพระพุทธศำสนำ เห็นว่ำเป็นสิ่งที่งมงำย ไร้สำระ ล้ำสมัย จึง
ด ำเนินชีวิตโดยขำดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท ำให้ชีวิตมีควำมม่ันคงและสำมำรถแก้ปัญหำต่ำงๆ ในชีวิตที่
เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในกำรด ำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดควำมเครียดจนอำจจะแก้ปัญหำด้วยกำรฆ่ำตัวตำย 
หรือแก้ปัญหำด้วยกำรพ่ึงยำเสพติด 
 เด็กและเยำวชนคือพลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติในอนำคต เป็นอนำคตของชำติเป็นกลุ่มคนที่มี
พลังอันส ำคัญที่สำมำรถช่วยกันเสริมสร้ำงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศชำติในอนำคต เด็ก
และเยำวชนเป็นวัยที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีพลังและศักยภำพมำก กำรกระตุ้นให้เด็กและเยำวชนกล้ำคิด กล้ำ
ท ำ กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนำศักยภำพและพลังในเชิงสร้ำงสรรค์ สร้ำงให้พวกเขำตระหนักถึงคุณค่ำของ
ตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้ำงปัญหำให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้
พร้อมที่จะพัฒนำตนเองให้เป็นทรัพยำกรอันทรงคุณค่ำ เป็นพลังขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศชำติเพ่ือควำม
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เจริญก้ำวหน้ำและมั่นคงของชำติ เยำวชนจึงต้องมีควำมรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยำวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่ำนิยมในกำรด ำเนินชีวิตที่เหมำะสม 
 โครงกำรอบรม “พำน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงกำรที่ช่วยพัฒนำเยำวชนโดยกำรพัฒนำจิตใจและ
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตำมหลักพระพุทธศำสนำอันเป็นแนวทำงกำรประพฤติตนที่ดี ให้มี
ทักษะในกำรด ำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีควำมสุข” เพ่ือให้เด็กและเยำวชนที่น ำธรรมะน ำหลักค ำสอนที่รับไป
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจ ำวัน คือกำรพัฒนำกำย โดยกำรแสดงออกทำงกิริยำมำรยำทชำวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงำม
เหมำะสม กำรพัฒนำศีล โดยกำรอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยควำมเกื้อกูลและประกอบอำชีพ
ที่สุจริต กำรพัฒนำจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภำพจิต พลังจิตและสุขภำพจิต และสุดท้ำยกำรพัฒนำปัญญำ 
ให้เกิดปัญญำในกำรรู้จริง รู้เท่ำทันทำงเจริญทำงเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีกำรป้องกันรู้วิธีแก้ไขปัญหำ สร้ำง
ภูมิต้ำนทำนให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่ำงรู้เท่ำทันโลก น ำพำชีวิตสู่ควำมส ำเร็จเพ่ือเกื้อกูล
ตนเองและประเทศชำติในที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีบทบำทและมีโอกำสฝึกปฏิบัติท ำกิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ควำมสัมพันธ์สำมัคคีในหมู่คณะ 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ฝึกควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และกำรรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีพัฒนำกำรในด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีจิตส ำนึก และตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเองและกำรมีส่วนร่วม 
 3.5 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตระหนักในควำมซื่อสัตย์ มีจิตสำธำรณะ มีระเบียบวินัย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยำวชนต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก ำหนดจัดงำน 
 6.2 จัดท ำโครงกำรเสนอพิจำรณำอนุมัติ 
 6.3 ประสำนกำรจัดงำนให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 
 6.4 ประสำนคณะวิทยำกร และประชำสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่ำงๆ เข้ำร่วมโครงกำร 
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและประชุมชี้แจง 
 6.6 ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบพร้อมทั้งภำพถ่ำยกิจกรรม 
 6.7 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 6.8 ติดตำมและประเมินผลกำรจัดงำน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำแก่เด็ก 
 10.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีจิตส ำนึกตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเอง 
 10.3 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตระหนักในควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 10.4 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ 

 
โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
กำรเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เยำวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่ำนิยมโลก

ตะวันตก ละทิ้งค ำสั่งสอนในพระพุทธศำสนำ เห็นว่ำเป็นสิ่งงมงำย ไร้สำระ ล้ำสมัย จึงด ำเนินชีวิตโดยขำด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะท ำให้ชีวิตมีควำมมั่นคงและสำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในกำรด ำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดควำมเครียดจนอำจจะแก้ปัญหำด้วยกำรฆ่ำตัวตำย หรือแก้ปัญหำด้วย
กำรพ่ึงพำยำเสพติด เด็กและเยำวชนคือพลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติในอนำคต เป็นอนำคตของชำติ 
เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส ำคัญที่สำมำรถช่วยกันเสริมสร้ำงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศชำติใน
อนำคต เด็กและเยำวชนเป็นวัยที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีพลังและศักยภำพมำก กำรกระตุ้นให้เด็กและเยำวชน 
กล้ำคิด กล้ำท ำ กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนำศักยภำพและพลังในเชิงสร้ำงสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี
คุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญำ มีควำมอดทน รอบคอบในกำรด ำเนินชีวิต จะช่วยสร้ำงให้พวกเขำ
ตระหนักถึงคุณค่ำของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้ำงปัญหำให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนำตนเองให้เป็นทรัพยำกรอันทรงคุณค่ำ เป็นพลังขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศชำติ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำและมั่นคงของชำติ เยำวชนจึงต้องมีควำมรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป 
เพ่ือให้เยำวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่ำนิยมในกำรด ำเนินชีวิตที่เหมะสม ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มำตรำ 67 ภำยใต้บังคับ
แห่งกฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม ประกอบกับพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจและหน้ำที่ใน
กำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตน ตำมมำตรำ 16 ข้อ 11 กำร
บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีต ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จึงได้จัดท ำโครงกำร “เข้ำค่ำย
พุทธบุตรโรงเรียนบ้ำนไผ่” ซึ่งเป็นโครงกำรที่ช่วยพัฒนำเยำวชน โดยกำรพัฒนำและปลูกฝังจิตส ำนึกจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรม ตำมหลักพระพุทธศำสนำอันเป็นแนวทำงกำรประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในกำรด ำเนิน
ชีวิต เพื่อให้เด็กและเยำวชนน ำธรรมะน ำหลักค ำสอน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เด็กและเยำวชนเข้ำใจหลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตและ
น ำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔๗ 

 3.2 เพ่ือให้เด็กและเยำวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตำมหลักไตรสิกขำ คือเป็นผู้มีศีล สมำธิ 
ปัญญำ เป็นแบบอย่ำงที่ดีในสังคม 
 3.3 เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักธรรมค ำสอนทำงศำสนำให้อยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุขและเหมำะสม 
 3.4 เพ่ือปลูกฝังค่ำนิยมและพัฒนำจิตส ำนึกที่ดีงำม มีคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำม
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชำติบ้ำนเมือง 

4. เป้าหมาย 
 เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำนไผ่ จ ำนวน 50 คน 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้ำนไผ่  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จ ำนวน 3 วัน 2 คืน  

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ร่วมกับโรงเรียนบ้ำนไผ่ 

8. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมปรึกษำหำรือ/ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
 2. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประชำสัมพันธ์โครงกำรให้กับหมู่บ้ำน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทรำบ 
 4. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
 5. สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในปีต่อไป 

9. งบประมาณ 
 10,000  บำท 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนเข้ำใจหลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตและน ำหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน 
 2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตำมหลักไตรสิกขำ คือเป็นผู้มีศีล สมำธิ ปัญญำเป็นแบบอย่ำงที่
ดีในสังคม 
 3. พัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักธรรมค ำสอนทำงศำสนำให้อยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุขและเหมำะสม 
 4. ปลูกฝังค่ำนิยม มีจิตส ำนึกที่ดี มีคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริตมีควำมรับผิ ดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

ตัวอย่างโครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
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ปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหำที่ท ำลำยสังคมอย่ำงรุนแรงและฝังรำกลึก เป็นปัญหำที่สะท้อน
วิกฤตกำรณ์ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งกำรที่จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่ำนิยมในกำรรักควำมดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและกำรโกงทุกรูปแบบ ซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยมที่
ถูกต้องนี้จะเป็นรำกฐำนส ำคัญเพ่ือท ำให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ 

ปัจจุบันประชำชนจ ำนวนไม่น้อยเห็นปัญหำเรื่องกำรทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หำกตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่ำเด็ก เยำวชนไทยขำดกำรปลูกฝังด้ำนคุณธรรม จริยธรรม อย่ำงยั่งยืน 
หำกปล่อยให้ค่ำนิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ควำมล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้ำนอื่นๆ ตำมมำอีกมำกมำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ตระหนักถึงปัญหำที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมกำรประกวดค ำขวัญต่อต้ำน
กำรทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยำวชนตื่นตัวเห็นควำมส ำคัญหันมำสนใจปัญหำที่เกิดขึ้นและพร้อมที่
จะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นและกำรโกงทุกรูปแบบ และเป็นกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุทธศักรำช 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มำตรำ 66 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
พัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมำตรำ 67 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (5) ส่ งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
และ (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอน
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมือง
พัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์
ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดกำรศึกษำ (10) กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มำตรำ 6 ที่ต้องกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ ควำมรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงมีควำมสุข  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยำวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรัปชั่นและกำรโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยำวชน และให้เกิดจิตส ำนึกที่จะยึดมั่นในกำรท ำ
ควำมดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยำวชนได้ฝึกฝนทักษะในกำรเขียนค ำขวัญอย่ำงสร้ำงสรรค์มีคุณค่ำในทำง
ภำษำท่ีสื่อถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้เด็กและเยำวชน รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และสร้ำงสรรค์ 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
 เด็ก และเยำวชน ในเขตพ้ืนที่ต ำบลไผ่ 
 เชิงคุณภำพ 
 เด็กและเยำวชนเกิดควำมตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นควำมส ำคัญ หันมำสนใจปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่ นที่
เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นและกำรโกงทุกรูปแบบ 
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกวด 
 5.3 ประชำสัมพันธ์ให้เด็ก และเยำวชนส่งค ำขวัญเข้ำประกวด 
 5.4 ตัดสินกำรประกวดตำมหลักเกณฑ์ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ก ำหนด 
 5.5 ท ำพิธีมอบรำงวัล ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000บำท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยำวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่ นและกำรโกงทุก
รูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยำวชนมีค่ำนิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส ำนึกท่ีจะยึดมั่นในกำรท ำควำมดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 10.3 เด็กและเยำวชนได้ฝึกฝนทักษะในกำรเขียนค ำขวัญอย่ำงสร้ำงสรรค์มีคุณค่ำในทำงภำษำที่สื่อถึง
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 10.4 เด็กและเยำวชนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และสร้ำงสรรค์ 
 

โครงการที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลไผ่ 
 (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในปัจจุบันกำรทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหำที่ท ำลำยสังคมอย่ำงรุนแรงและฝังรำกลึก เป็นปัญหำที่สะท้อน
วิกฤตกำรณ์ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งกำรที่จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่ำนิยมในกำรรักควำมดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและกำรโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพำะในกลุ่ม
เด็กและเยำวชน ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุทธศักรำช 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มำตรำ 66 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบล
ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมำตรำ 67 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมกำร
พัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมืองพัทยำ และองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดกำรศึกษำ (10) กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มำตรำ 6 ที่ต้องกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ 
สังคมและสติปัญญำ ควำมรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ควำมสุข และมำตรำ 25 ก ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
นั้น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่พิจำรณำเห็นควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้จัดโครงกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนต ำบลไผ่(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและ
ค่ำนิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญ ที่ท ำให้เด็กและเยำวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ และเป็น
กำรป้องกันแก้ไขปัญหำทุจริตคอรัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยกำรปลูกฝังจิตส ำนึกให้เด็กและเยำวชนรักควำมถูกต้อง 
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรยึดมั่นในควำมสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คด
โกง มีจิตสำธำรณะ มีจิตส ำนึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค ำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีควำมรับผิดชอบต่อตัวเอง
ในกำรกระท ำใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและกำรโกง
ทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษำประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
 เด็กและเยำวชนต ำบลไผ่จ ำนวน 100 คน 
 
 เชิงคุณภำพ 
 เด็กและเยำวชนเกิดควำมตระหนักรู้ สำมำรถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สำมำรถน ำควำมรู้ประสบกำรณ์ที่
ได้รับมำปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่ำงมีควำมสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรและประสำนงำนคณะวิทยำกร 
 5.3 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 5.4 สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมำณ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยำวชนได้รับกำรปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยำวชนมีภูมิคุ้มกันทำงสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและกำรโกงทุก
รูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษำประโยชน์
ส่วนรวม 
 

โครงการที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลไผ่ 
                     (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องจำกปัจจุบันเด็กและเยำวชนไทยได้รับผลกระทบจำกหลำยๆ ด้ำน ที่ท ำให้เกิดปัญหำเช่น 

ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยำวชนมีพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ เด็กและ
เยำวชนไทยไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำ สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักกำรประมำณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อ
อนำคตของชำติ ดังนั้นจึงควรท ำให้เด็กและเยำวชนรู้จักควำมพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพำะให้เด็กและ
เยำวชนมีควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำถ่ำยทอด เพ่ือให้เด็กและเยำวชนรู้จักกำรใช้ชีวิตได้อย่ำงสมดุล ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
เห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมค่ำนิยม ควำมเป็นไทย ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่พิจำรณำเห็นควำมส ำคัญของเด็กและเยำวชนซึ่งเป็นอนำคตของชำติ จึงได้
จัดโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนต ำบลไผ่(กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยำวชน เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำง
สังคมให้เด็กและเยำวชนสำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงสมดุล ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น และเห็น
คุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
เห็นคุณค่ำของวัฒนธรรม ค่ำนิยมควำมเป็นไทยตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พุทธศักรำช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มำตรำ 66 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมำตรำ 67 ภำยใต้บังคับแห่ง
กฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ 
ศำสนำ วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร พระรำชบัญญัติก ำหนด
แผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 ให้องค์กำรบริหำร
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ส่วนต ำบล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดกำรศึกษำ (10) กำรสังคมสงเครำะห์และกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มำตรำ 6 ที่ต้องกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ัง
ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ ควำมรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนน ำแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
 3.2 เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนสำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงสมดุล ท่ำมกลำงกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
 เด็กและเยำวชนต ำบลไผ่จ ำนวน 100 คน 
 เชิงคุณภำพ 
 เด็กและเยำวชนเกิดควำมตระหนักรู้ รู้จักกำรใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรและประสำนงำนคณะวิทยำกร 
 5.3 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 5.4 สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000บำท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยำวชนสำมำรถน ำแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
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 10.2 เด็กและเยำวชนมีภูมิคุ้มกันทำงสังคม สำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงสมดุลท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นได ้
 10.3 เด็กและเยำวชนเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

โครงการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3เริ่มจำกปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มี
มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติ
และประชำชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดย
ก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับกำร
ประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐและประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำม

หลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและ
กิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดควำม
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งกำรปกครองตนเองตำม
เจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำ
บริกำรสำธำรณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ ส่วนกำรก ำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท ำได้เท่ำที่จ ำเป็นตำมกรอบกฎหมำยก ำหนด และต้องเป็นไปเพื่อกำรคุ้มครองประโยชน์
ของประชำชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่ำปัญหำกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค ำครหำ ที่ได้สร้ำง
ควำมขมขื่นใจให้แก่คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำเป็นเวลำช้ำนำน ซึ่งหำกพิจำรณำจ ำนวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนำนัปกำรที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนควำมมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท ำงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหำยไป และหำกจะว่ำกันไปแล้ว เรื่องในท ำนอง
เดียวกันนี้ก็สำมำรถเกิดขึ้นกับคนท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท ำงำนในองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ ำนวนมำก และมำกกว่ำคนท ำงำนในหน่วยรำชกำรอ่ืน ๆ จึงมีโอกำสหรือควำมเป็นไปได้
สูงที่คนท ำงำนในท้องถิ่น อำจต้องถูกครหำในเรื่องกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบมำกกว่ำ แม้ว่ำโอกำสหรือ
ช่องทำงที่คนท ำงำนในท้องถิ่นจะใช้อ ำนำจให้ออกนอกลู่นอกทำง จะมีได้ไม่มำกเท่ำกับที่คนท ำงำนในหน่วยงำน
รำชกำรอ่ืน และมูลค่ำของควำมเสียหำยของรัฐ ที่คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อำจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงต้องแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส่งเสริมให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่
บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมำภิบำลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนและยกระดับมำตรฐำนในกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ด้วย
กำรจัดท ำแผนป้องกันกำรทุจริตในองค์กรที่บริหำร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร อย่ำงน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกำศเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 6.2 ประชุมหน่วยงำน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท ำงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 6.5 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 6.6 ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 6.7 ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 6.8 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
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10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร อย่ำงน้อย 1 ฉบับ 
  - มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจ ำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกันกำร
ทุจริตของบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
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 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 
                  มำตรกำร “กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล(ถือปฏิบัติตำมระเบียบ)” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็น
บุคลำกรที่มีควำมส ำคัญต่อองค์กร โดยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มีศักยภำพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชำชนกำรพัฒนำงำนขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมำจำกบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ จะต้องมีมำตรฐำนใน
กำรท ำงำนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมำตรกำรในกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้ ด้ำน
กำรพัฒนำระบบบริหำรให้มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใส และกำร
ให้บริกำรที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่ำงแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ที่ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มำตรำ 6 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพเกิด
ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัด
พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงวันที่ xx
เดือนxxx 25xx และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดxxx เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ xx
เดือนxxx 25xx 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในกำรท ำงำน มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบกำรท ำงำนได้ จึงได้จัดให้มีมำตรกำรสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมโปร่งใสในกำรบริหำรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 3.2 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมีรูปแบบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง โปร่งใสสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มี
ประสิทธิภำพได้คนดี คนเก่งเข้ำมำท ำงำน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ำมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 มำตรกำร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์ กำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย โอนเลื่อนต ำแหน่ง/
เงินเดือน ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 25๖๐ 
 6.2 น ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลมำก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรปฏิบัติงำนบุคคล 
 6.3 ประกำศเผยแพร่มำตรกำรกำรบริหำรงำนบุคคล 
 6.4 ด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล 
 6.5 สรุปผลกำรด ำเนินกำรบริหำรงำน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวน 1 
มำตรกำร 
  - เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนบุคคลสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมำตรฐำนและหลักธรรมำภิบำล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่น้อย
กว่ำ 90 % 
  - บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมพึงพอใจต่อระบบและมำตรฐำนกำร
บริหำรงำนบุคคลไม่ต่ ำกว่ำระดับ 3 
  - กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกันกำร
ทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ได้ 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มำตรกำร “ออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และหัวหน้ำส่วน
รำชกำร”  

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ. 2496 หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ำที่ตำม
กฎหมำยอ่ืนที่ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำยในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่
ประชำชน ผู้มำรับบริกำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น มักจะประสบปัญหำด้ำน
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรเนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำย ไปรวมอยู่กับฝ่ำยผู้บริหำร ไม่มีกำร
กระจำยอ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับส ำนัก 
กอง และฝ่ำยต่ำง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้
รับควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2496 มำตรำ 50 วรรคท้ำย ที่
ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 และมำตรำ 37 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชำชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น 
ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ 
คุ้มค่ำ ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2496 มำตรำ 48(2) เตรส ที่ก ำหนดให้
นำยกเทศมนตรี มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่ง อนุญำต และอนุมัติ เกี่ยวกับรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
มำตรำ 48 สัตตรส ก ำหนดให้นำยกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
มำตรำ 48 วีสติ นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจมอบหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่รองนำยกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้ง
ในกำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของนำยกเทศมนตรีได้ มำตรำ 48 เอกูนวีสติ ก ำหนดให้ปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรองจำก
นำยกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้เป็นไปตำม
นโยบำย และอ ำนำจหน้ำที่อ่ืน ตำมที่มีกฎหมำย ก ำหนด หรือตำมที่นำยกเทศมนตรี มอบหมำยประกอบกับ
ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรบิหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดศรีสะเกษ 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและไม่สร้ำงเงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมี
มำตรกำร กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขึ้น  
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำกหน่วยงำน 
 3.3 เพ่ือเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติของผู้บริหำรทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกเทศมนตรี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และหัวหน้ำส่วน
รำชกำร จ ำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้ รองนำยกเทศมนตรี นำยกเทศมนตรี
มอบหมำยให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยให้รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปละปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งกำร 
 6.2 จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชำชนมีควำมพึงพอใจในบริกำรที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชำชนได้รับควำมสะดวก และลดกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่อันเป็นช่องทำงแห่งกำรทุจริต 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำร
บริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดแรงกระตุ้นในกำร
พัฒนำผลงำน ซึ่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนไผ่ได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล ำดับต้นๆ ของเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ ประกอบกับประกำศ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ อ ำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 25xx ลงวันที่ xxเดือนxxx
พ.ศ. 25xx ได้ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มำของกิจกรรมกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนมีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและสำมำรถตรวจสอบ
ได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ่ โดยแต่งตั้งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นประธำนกรรมกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็น
กรรมกำร และข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ โดย
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร หัวหน้ำส่วนและผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นกรรมกำร และข้ำรำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 
 6.3 ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ่ เพ่ือกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำไว้โดยเจ้ำหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรปริมนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 6.4 คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่  รวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่
คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
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 6.5 คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ พิจำรณำ
ทบทวนผลกำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เสนอมำ โดยใช้หลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 25xxลงวันที่ xxเดือนxxx พ.ศ. 
25xx 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลำ  มีนำคม - เมษำยน และ กันยำยน - ตุลำคม 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้กำรบันทึกบัญชี กำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทำง
เดียวกันและสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ ท ำให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพลดข้อผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยเงินตำม
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของระเบียบประกำศกระทรวงมหำดไทย
และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส ำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท ำตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และมีควำมจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยตำมงบประมำณแยกหมวดรำยจ่ำย แยกแผนงำน แยกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ วันที่ 1 ตุลำคม 25๖๑ ถึงวันที่ 30 กันยำยน 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศและหนังสือ
สั่งกำรที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร และเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 
 10.3 เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบงบประมำณ 

 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “กำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดหำพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งก ำหนดให้มีกำร
บริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชำชนและกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรรำยงำนผู้บริหำร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
 3.4 เพ่ือให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน้ำฝ่ำยและผู้อ ำนวยกำรกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 4.2 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 6.2 จ ำแนกวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและคิดเป็นร้อยละของจ ำนวนโครงกำรและร้อยละของจ ำนวน
งบประมำณ 
 6.3 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 6.4 สรุปปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 6.5 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 
 6.6 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๖๕ 

 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชำชนได้รับทรำบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนด้วยควำมโปร่งใสมีประสิทธิภำพ 
 10.2 ผู้บริหำรมีข้อมูลในกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงำนมีข้อมูลในกำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีประสิทธิภำพและเกิด
ควำมคุ้มค่ำเป็นประโยชน์กับประชำชน 
 

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติงำนให้โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงำนมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำน ถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน
ในกำรจัดหำพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรจัดหำพัสดุ โดยมีกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำม
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดหำพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๖๖ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและ
กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ แต่ต้องเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจะบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2496 มำตรำ 50 วรรคท้ำย ที่
ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประกอบกับมำตรำ 50 (9) ที่ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
อ ำนำจหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 23 ที่ก ำหนดให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรโดยเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
รำคำ และประโยชน์ระยะยำวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในท้องถิ่น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดโครงกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง เพ่ือให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกโครงกำรและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๖๗ 

 3.1 เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงตำมโครงกำรและกิจกรรม
ต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 3.3 เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง ตำมแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่
ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ ำนวน 4 ช่องทำง ได้แก่ ทำงเว็บไซต์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจำยเสียงไร้สำย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่และชุมชนต่ำงๆ ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนกำรจัดหำพัสดุเพื่อจัดท ำประกำศ ดังนี้ 
  - ประกำศกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 
  - ประกำศกำรก ำหนดรำคำกลำงในกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 
  - ประกำศก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน 
  - ประกำศวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน 
  - ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกพร้อมวงเงินกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 
  - ประกำศวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน 
 6.2 น ำส่งประกำศไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ได้แก่ ทำงเว็บไซต์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ ระบบกระจำยเสียงไร้สำย หน่วยงำนรำชกำร เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของ
โครงกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด 
  - กำรจัดหำพัสดุเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สำมำรถลดปัญหำกำรร้องเรียนกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๖๘ 

 2.2.3สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกำรบริกำรประชำชนเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ บริหำรจัดกำรโดยกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน และให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
โดนด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วมหรือศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เป็นศูนย์บริกำรประชำชนในกำรติดต่อ สอบถำมข้อมูล ยื่นค ำขออนุมัติ อนุญำตใน
เรื่องที่เป็นอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ติดตำมควำมคืบหน้ำ และแจ้งผลกำร
ด ำเนินกำรให้ประชำชนผู้รับบริกำรทรำบ โดยมีกำรปรับระบบกำรท ำงำนแต่ละกระบวนงำนเพ่ือให้มีร ะบบ
บริกำรที่เชื่อมต่อระหว่ำงศูนย์บริกำรร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ทั้งในด้ำนเอกสำร กำรส่งต่องำน ระบบกำร
รับเงิน และก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรของแต่ละกระบวนงำน ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริกำรตำมล ำดับ จัดสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริกำรที่ดีกับประชำชน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ให้ได้รับควำมพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจำกนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ยังบริหำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรปฏิบัติรำชกำรของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้มำตรฐำนทั้ง 17 ประเด็น (ด้ำนถนน ทำงเดิน และ
ทำงเท้ำ, ด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ, ด้ำนระบบระบำยน้ ำ, ด้ำนน้ ำเพ่ือกำรบริโภค, ด้ำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน, 
ด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ, ด้ำนกำรส่งเสริมผู้สูงอำยุ, ด้ำนกำรส่งเสริมผู้ด้อยโอกำส, ด้ำนงำนสำธำรณสุข, ด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี, ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ, ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, ด้ำนกำรส่งเสริม
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว, ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม, ด้ำนศึกษำ และด้ำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะ ตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล (กำรแก้ไข
ปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน กำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน้ ำ กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก ำเนิด กำรจัดกำรน้ ำเสีย แผนพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภำรกิจ ค ำนึงถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน สร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะ ให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือ
เป็นมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะ ให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๖๙ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนบริกำรสำธำรณะ ให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนบริกำรสำธำรณะ ให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ได้มำตรฐำนทั้ง 17 ประเด็น (ด้ำนถนน ทำงเดิน และทำงเท้ำ, ด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ, ด้ำนระบบ
ระบำยน้ ำ, ด้ำนน้ ำเพ่ือกำรบริโภค, ด้ำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน, ด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ, ด้ำนกำรส่งเสริม
ผู้สูงอำยุ, ด้ำนกำรส่งเสริมผู้ด้อยโอกำส, ด้ำนงำนสำธำรณสุข, ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี, ด้ำนกำรส่งเสริม
อำชีพ, ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, ด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว, ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ด้ำนศึกษำ และด้ำนกำร
จัดบริกำรสำธำรณะ ตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล (กำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน กำรก ำจัด
ผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน้ ำ กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก ำเนิด กำรจัดกำรน้ ำเสีย 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมำตรฐำน/รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ำยจำกงบประมำณรวมในค่ำวัสดุ/ค่ำใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีกำรทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนกำรสำธำรณะแก่ประชำชน 
 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนทะเบียนและบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ มีภำรกิจให้บริกำรงำนทะเบียนและบัตรประจ ำตัวประชำชนให้บริกำร
ประชำชนเกี่ยวกับกำรแจ้งเกิด แจ้งตำย ย้ำยที่อยู่ ก ำหนดเลขที่บ้ำน และขอมีบัตรประจ ำตัวประชำชน โดย



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๗๐ 

ด ำเนินกำร ณ ศูนย์บริกำรร่วมหรือศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ ส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เพ่ือบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 ในขั้นตอนกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน ได้ก ำหนดแนวทำงเพ่ือป้องกันกำรทุจริตและสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนโดย 
 - ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในกำรจัดเก็บข้อมูลที่มีควำมปลอดภัยสูง กำร
เข้ำสู่ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพำะ ที่ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบหมำยเลขประจ ำตัว รหัสลับ และลำยพิมพ์นิ้ว
มือของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติและผู้อนุมัติ/น ำระบบถ่ำยส ำเนำลำยพิมพ์นิ้วมือมำใช้ในกำรตรวจสอบกำรสวมตัว
บุคคลก่อนกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริต และสร้ำงควำมม่ันใจ
แก่ประชำชนในเรื่องควำมถูกต้องของระบบงำนทะเบียนและบัตรประจ ำตัวประชำชนอีกด้วย 
 - ใช้มำตรกำรควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือป้องกันกำรทุจริตทำงกำรทะเบียนและบัตรประจ ำตัว
ประชำชน โดยนำยทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน (หลังกำรปฏิบัติงำนแต่ละวัน) ด้วยตนเอง อย่ำง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยโปรแกรมกำรตรวจสอบและป้องกันกำรทุจริตทำงกำรทะเบียนและบัตรประจ ำ ตัว
ประชำชนในช่องทำงระบบสำรสนเทศ (MIS) ภำยในเครือข่ำยกรมกำรปกครอง (Dopa Intranet) เข้ำสู่
โปรแกรมทำงช่องทำง http : intranet.dopa.go.th/padmic 
 นอกจำกนี้ ยังมีกำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรของแต่ละกระบวนงำน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือ
ให้บริกำรตำมล ำดับ จัดสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริกำรที่ดีกับประชำชน เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชน ให้ได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมำตรกำรในกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะ ให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนทะเบียนและ
บัตรประจ ำตัวประชำชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องควำมถูกต้องของระบบงำน
ทะเบียนและบัตรประจ ำตัวประชำชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส ำนักทะเบียนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนบริกำรงำนทะเบียนและบัตรประจ ำตัวประชำชน ให้ประชำชนได้รับควำม
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 6.2 ประเมินมำตรฐำนงำนทะเบียน/รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๗๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ำยจำกงบประมำณรวมในค่ำวัสดุ/ค่ำใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักทะเบียนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีกำรทุจริตคอร์รัปชันในกำรด ำเนินงำนทะเบียนและบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงกำรจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 
2496 และหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรจัดท ำงบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จำก
ภำรกิจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำรธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นทั้ง 5 ต ำบล ในพ้ืนที่ 25.50 ตำรำง
กิโลเมตร นั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในฐำนะผู้ให้บริกำรก็จะไม่ทรำบว่ำภำรกิจที่ให้บริกำรไปนั้น ประชำชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนมำกน้อยเพียงใด กำรให้บริกำรมีคุณภำพเพียงใด 
ตอบสนองควำมต้องกำรผู้รับบริกำรหรือไม่ กำรที่จะทรำบถึงควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร จึงต้องมีโครงกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2496 มำตรำ 50 วรรคท้ำย ที่
ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 
โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรตรวจสอบและประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของ
รัฐ ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก และได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร ประกอบกับหนังสือจังหวัด
xxxxxx/xxxลงวันที่ xx เดือนxxx 25xx ที่แจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำก
ประชำชน ผู้มำขอรับบริกำรสำธำรณะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้ำนคุณภำพ
กำรให้บริกำร เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำง อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ให้บริกำรสำธำรณะประโยชน์ให้ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจ จึงจ ำเป็นต้องมีโครงกำรนี้ขึ้นมำ  
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะกำรให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมตระหนักให้แก่บุคลำกรผู้ให้บริกำร ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้บริกำร 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชำชน 
 3.3 เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนบริกำรให้มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ 
 3.4 เพ่ือเป็นกำรป้องกันปัญหำร้องเรียน กำรทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงำน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้ำงสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของรัฐที่มีกำรสอนในระดับปริญญำตรีขึ้นไปภำยในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 
1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด ำเนินกำรตำมโครงกำร และด ำเนินกำรจัดจ้ำงสถำบันอุดมศึกษำของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตำมระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมรูปแบบที่
ก ำหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบ 
 6.4 ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่สถำบันผู้ท ำกำรประเมิน 
 6.5 ปิดประกำศผลส ำรวจควำมพึงพอใจให้ประชำชนทรำบ 
 6.6 น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรท ำงำนด้ำนบริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชำชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจ่ำยตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินกำร 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ โครงกำร
จ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร งบประมำณ ๕๐,๐๐๐ บำท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 ฉบับ 
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 10.2 ผลผลิต 
  - ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
  - กำรให้บริกำรสำธำรณะมีควำมโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน 

 

โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มำตรกำร “ยกระดับคุณภำพกำรบริกำรประชำชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชำชนในพ้ืนที่เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม กล่ำวได้ว่ำ
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จึงได้ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มำกที่สุด โดยน ำแนวทำงตำมหลักกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) หรือหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีมำ
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพำะหลักควำมโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภำค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้ำน 
เพศ ถิ่นก ำหนด เชื้อชำติ ภำษำ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยภำพหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำง
เศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมำตรำ 8 แห่งพระ
รำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร
จะต้องด ำเนินกำรโดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรจำกรัฐและกำรปฏิบัติภำคกิจของส่วน
รำชกำรต้องเป็นไปโดยควำมซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จึงมีกำรน ำ
เทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ มีกำรแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่
ประชำชนอย่ำงชัดเจน มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ให้บริกำร รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือให้เกิดควำมพึง
พอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้กำรบริกำรของหน่วยงำนมีควำมเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจตำมที่กฎหมำยก ำหนดของหน่วยงำนให้บริกำรอย่ำงมี
ควำมเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือให้ประชำชนผู้มำรับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ควำมพึงพอใจเฉลี่ยของประชำชนผู้รับบริกำร ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมำตรฐำน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภำพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในกำรให้บริกำร ระบบกำรให้บริกำรออนไลน์ เป็นต้น 
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 6.2 จัดให้มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน อัตรำค่ำบริกำร (ถ้ำมี) และระยะเวลำที่ใช้ในกำร
ด ำเนินกำรให้ผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภำยในสถำนที่ให้บริกำร 
 6.4 จัดให้มีสถำนที่ส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทำงลำดชันห้องน้ ำส ำหรับผู้
พิกำร 
 6.5 จัดให้มีป้ำยสำมภำษำ ได้แก่ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำมำลำยูกลำง 
 6.6 มีกำรน ำระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คำร์ดสมำร์ทบ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มำ
ประยุกต์ใช้ในกำรประเมินผลกำรให้บริกำรประชำชน (Services Level Agreement : SLA) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ำยงบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 ส ำนักกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 ส ำนักกำรช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 ส ำนักกำรศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๗๕ 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 52 ก ำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
ตลอดจนจัดให้มีกำรรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรงำนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้กำรประเมินบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชำชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กรมีประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ สำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง หรืออย่ำงน้อยมีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลxxxจึงได้จัดท ำโครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหรือลดขั้นตอนกำรท ำงำนหรือ
กำรบริกำร เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยยึดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยเป็นส ำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรประชำชน 
 3.2 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ให้สั้นลง 
 4.2 ประชำชนในพื้นท่ี ต ำบลไผ่ 
 4.3 ประชำชนนอกพ้ืนที่ และประชำชนทั่วไป 
 4.4 พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 4.5 ผู้บังคับบัญชำมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร อนุญำต กำรอนุมัติ และกำรปฏิบัติ
รำชกำรใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ อ ำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๗๖ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
 6.2 ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือส ำรวจงำนบริกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและพิจำรณำงำนในภำรกิจว่ำเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำร
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 6.3 ประกำศลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร และประกำศกระบวนงำนบริกำรประชำชน
ที่นำยกเทศมนตรีมอบอ ำนำจให้รองนำยกเทศมนตรี หรือปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ประชำชนทรำบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท ำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรให้ประชำชนทรำบ 
 6.4 มีระบบกำรรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีกำรสอบถำมจำกภำคประชำชน และน ำผลดังกล่ำวมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำร 
 6.5 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้นำยกเทศมนตรีและผู้บริหำรทรำบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส ำนัก ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่อขอรับบริกำร และมีควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที ่
 10.2 กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมคล่องตัว และบุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน 
 10.3 กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร 
 10.4 ท ำให้ภำพลักษณ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลเขำพระงำมเปลี่ยนไปในทิศทำงที่ดีขึ้นและ
ท ำให้ประชำชนมีควำมศรัทธำต่อคณะผู้บริหำรมำกยิ่งขึ้น 
 

โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมำตรำ 3/1 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมำยที่เป็นที่มำของกำรปฏิรูประบบรำชกำรเพ่ือวำงกรอบแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรไว้ว่ำ “กำรบริหำร
รำชกำรต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำนที่ไม่จ ำเป็น กำร
กระจำยอ ำนำจตัดสินใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน” และเพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมกรอบรวมทั้งทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรดังกล่ำว จึงได้มีกำร



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๗๗ 

ประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมแนวทำงพระรำช
กฤษฎีกำนี้ โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ดังนั้นงำนให้บริกำรจึงเป็นงำนบริกำร
แบบหนึ่งของระบบกำรบริกำรสำธำรณะ ที่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกท่ำนจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนกำรท ำงำนเพ่ือสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้มำกที่สุด เมื่อประชำชนมำรับบริกำร
แล้วเกิดควำมประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ท ำให้เกิดควำม
รวดเร็วในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ืองำนบริกำรที่มีคุณภำพ ทั่วถึง
และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ให้กับประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบควำมต้องกำรของประชำชน รับรู้สภำพปัญหำและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
ได ้
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีกำรท ำงำนของบุคลำกรให้ค ำนึงถึงผลลัพธ์ในด้ำนกำรบริกำรประชำชน
ผู้มำติดต่อขอรับบริกำร 
 3.4 เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะที่ชัดเจน มีควำมโปร่งใสสำมำรถวัดผล
กำรด ำเนินงำนได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่และผู้ที่มำติดต่อรำชกำรกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีกำรประชุมคณะท ำงำนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
 6.3 จัดท ำประกำศกระบวนงำนบริกำรปรับลดระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรและประกำศให้ประชำชน
ทรำบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก ำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ำยแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
  6.4.3 จัดท ำเอกสำร/แผ่นพับประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับควำมคิดเห็นของประชำชน 
  6.4.5 จัดท ำ/เตรียมแบบฟอร์มค ำร้องต่ำงๆ พร้อมตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มทุกงำน
บริกำร 
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  6.4.6 จัดท ำค ำสั่งกำรให้บริกำรประชำชนนอกเวลำรำชกำร โดยจัดให้มีกำรให้บริกำรแก่
ประชำชนทั้งเวลำท ำกำร ช่วงพักกลำงวันและในวันหยุดรำชกำร 
  6.4.7 กำรมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรรักษำรำชกำรแทน 
 6.5 มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร 
 6.6 มีกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร เพ่ือน ำจุดบกพร่องใน
กำรจัดท ำโครงกำรมำปรับปรุงแก้ไขวิธีกำร ขั้นตอนหรือระยะเวลำในกำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมำณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 25๖๑ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ กองคลัง กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชำชนได้รับกำรบริกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สำมำรถตรวจสอบควำมต้องกำรของประชำชน รับรู้สภำพปัญหำและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีกำรท ำงำนของบุคลำกรค ำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้ำนกำรบริกำรประชำชนผู้มำ
ติดต่อขอรับบริกำร 
 10.4 กำรปฏิบัติรำชกำรมีมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะที่ชัดเจน มีควำมโปร่งใสสำมำรถวัดผลกำร
ด ำเนินงำนได ้
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆภำยในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นกำรช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งกำรพิจำรณำเลือก/
มอบหมำยภำรกิจและขอบข่ำยของควำมรับผิดชอบที่จะมอบหมำยให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ จะพิจำรณำถึง
ควำมส ำคัญ คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรที่จะด ำเนินกำรเรื่องนั้นเป็นอย่ำงดี ด้วยควำมรอบคอบและ
เหมำะสม เพ่ือให้กำรบริหำรงำนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 
 ดังนั้น กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนต้องมีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อสถำนกำรณ์ที่กำร
บริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ 
ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรอ ำนวย
ควำมสะดวก และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำนซึ่งเป็น
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ภำยใต้กรอบอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท ำบันทึกเสนอเพ่ือพิจำรณำขออนุมัติ อนุญำต สั่งกำร แต่งตั้ง มอบหมำย คณะผู้บริหำร ปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพ่ือลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติรำชกำร 
 6.2 ด ำเนินกำรออกค ำสั่งฯ 
 6.3 ส ำเนำค ำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมำยทรำบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนรำชกำรทุกส่วน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 กำรบริหำรรำชกำร กำรด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกและกำรให้บริกำรประชำชน/บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
อ ำนำจหน้ำที่ของนำยกเทศมนตรีไว้หลำยเรื่องหลำยประกำร รวมทั้งมีกฎหมำยอ่ืนอีกหลำยฉบับที่บัญญัติ
อ ำนำจหน้ำที่ของนำยกเทศมนตรีเอำไว้ กำรที่นำยกเทศมนตรีจะด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ เพียงผู้เดียว ก็อำจท ำ
ให้เกิดช่องว่ำงในกำรประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่ำงๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่อำจ
เกิดขึ้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจึงได้ก ำหนดมำตรกำรให้มีกำรมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีให้รอง
นำยกเทศมนตรี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้ปฏิบัติรำชกำรแทน
นำยกเทศมนตรี 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้กำรใช้ดุลยพินิจต่ำงๆ ของฝ่ำยบริหำรเป็นไปโดยรอบคอบ ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้เป็นกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันของเจ้ำหน้ำที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีกำรมอบอ ำนำจอย่ำงน้อยจ ำนวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมภำรกิจที่อยู่ในอ ำนำจของนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอนำยกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจำรณำ 
 6.2 ออกค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ของนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รองนำยกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติรำชกำรแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒) 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๘๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำยด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
 

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของนำยกเทศมนตรีใน
ฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไว้หลำยประกำร ทั้งกำรอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร รื้อถอนอำคำร ต่อเติมดัดแปลง
อำคำรเป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้ำที่ และเสรีภำพของประชำชน กำรที่จะใช้อ ำนำจอยู่กับ
นำยกเทศมนตรีก็อำจเป็นผลให้กำรบริกำรประชำชนเกิดควำมล่ำช้ำ และอำจเป็นช่องว่ำงที่ท ำให้เกิดกำรทุจริต
ขึ้นมำได้ ดังนั้น จึงได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรมอบอ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้กำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่ำงรอบคอบ 
 3.2 เพ่ือป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันของเจ้ำหน้ำที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ค ำสั่งนำยกเทศมนตรีมอบอ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
ให้กับรองนำยกเทศมนตรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 เสนอค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มอบอ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้รองนำยกเทศมนตรีเป็นผู้
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรีในกำรใช้อ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีกำรออกค ำสั่งมอบอ ำนำจนำยกเทศมนตรีในฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522 
 

โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2496 หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ำที่ตำม
กฎหมำยอ่ืนที่ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำย ในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่
ประชำชน ผู้มำรับบริกำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น มักจะประสบปัญหำด้ำน
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรเนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำยไปรวมอยู่กับฝ่ำยบริ หำร ไม่มีกำร
กระจำยอ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำนระดับส ำนัก 
กอง และฝ่ำยต่ำงๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้
รับควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจริต ประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2496 มำตรำ 50 วรรคท้ำย ที่
ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 และมำตรำ 37 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชำชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น 
ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ 
คุ้มค่ำ ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2496 มำตรำ 48(2) เตรส ที่ก ำหนดให้
นำยกเทศมนตรี มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่ง อนุญำต และอนุมัติ เกี่ยวกับรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
มำตรำ 48 สัตตรส ก ำหนดให้นำยกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
มำตรำ 48 วีสติ นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจมอบหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่รองนำยกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้ง
ในกำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของนำยกเทศมนตรีได้ มำตรำ 48 เอกูนวีสติ ก ำหนดให้ปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรองจำก
นำยกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมนโยบำย 
และมีอ ำนำจหน้ำที่อ่ืน ตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด หรือตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำยประกอบกับประกำศ



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๘๓ 

คณะกรรมกำรพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดศรีสะเกษ 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและไม่สร้ำงเงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมี
มำตรกำร กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำน 
 3.3 เพ่ือเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติของผู้บริหำรทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลยพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 

4. เป้าหมาย 
 จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกเทศมนตรี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และหัวหน้ำส่วน
รำชกำร จ ำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้รองนำยกเทศมนตรี นำยกเทศมนตรี
มอบหมำยให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยให้รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งกำร 
 6.2 จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 10.1 ผลผลิต 
  มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชำชนมีควำมพึงพอใจในบริกำรที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชำชนได้รับควำมสะดวก และลดกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่อันเป็นช่องทำงแห่งกำรทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกำส 5 ธันวำคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเป็น
วันพ่อแห่งชำติและในวโรกำส 12 สิงหำคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ เป็นวันแม่แห่งชำติ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรจัดงำนวันพ่อ
วันแม่แห่งชำติเป็นประจ ำทุกปีติดต่อกันมำเพ่ือเทิดทูนพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทยอย่ำงนำนัปกำร พระองค์ทรงเป็นพ่อ
และแม่ของปวงชนชำวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตำ ทรงห่วงใยอย่ำงหำที่เปรียบมิได้ และเป็นกำรเผยแพร่
พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชำติ 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2496 มำตรำ 50 (7) ที่ก ำหนดให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร ประกอบกับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ในกำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/
บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยกำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชำติ คือกำรคัดเลือกพ่อและแม่
ดีเด่นในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือมอบโล่ประกำศเกียรติคุณฯ เป็นกำรสร้ำงแบบฉบับที่ดีให้ปรำกฏ
แก่สำธำรณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้ำที่อันส ำคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส ำคัญเพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดีของ
คนในชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับกำรคัดเลือกได้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่บุตร ธิดำ และสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
 จัดพิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จ ำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท ำประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจ ำปี เพ่ือประกำศให้ประชำชนทรำบ 
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 6.2 แจ้งประกำศหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน ๑๒ 
ชุมชน เพ่ือให้แต่ละชุมชนด ำเนินกำรคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกในชั้นต้น
มำยังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองได้พิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเพ่ือท ำหน้ำที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจำก
ชุมชนต่ำงๆ ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 6.4 คณะกรรมกำรฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองด้ำนคุณสมบัติ โดยเสนอรำยชื่อให้
ผู้บริหำรทรำบและเห็นชอบ 
 6.5 ด ำเนินกำรจัดพิธีกำรมอบโล่ ตำมระเบียบฯ ในวันส ำคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษำของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตติ์พระบรมรำชินีนำถ จ ำนวน 
2 ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำรมำเป็นประธำนในพิธีมอบโล่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิกำรสังคม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 
 10.2 ผลลัพธ์  
 - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ มีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำระดับดี 
 - มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดำ และสังคมสืบไป 

 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจำกในวันที่ 8 มีนำคมของทุกปี จะมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกำสวันสตรีสำกลและ
ระลึกถึงควำมเป็นมำแห่งกำรต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งควำมเสมอภำค ยุติธรรม สันติภำพ และกำรพัฒนำและจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในวันมหำมงคล 12 สิงหำคม ซึ่งเป็นวัน
เฉลิมพระชนม์พรรษำของพระองค์ ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสำหะ ตรำกตร ำ
บ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกำส และได้พระรำชทำนให้วันที่ 1 เดือนสิงหำคมเป็น วันสตรี
ไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกำสแสดงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำประเทศควบคู่ไปกับ
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำบันสังคม และให้สำมำรถเทียบเท่ำสตรีสำกลของหลำยประเทศที่เจริญแล้ว 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๘๗ 

 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2496 มำตรำ 50 (7) ที่ก ำหนดให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร ประกอบกับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติกำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ในกำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคล
ในกำรด ำเนินกิจกำรกำรประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยกำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมกำรมอบรำงวัลสตรีดีเด่น โดยกำรมอบเกียรติ
บัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีควำมขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มำนะอดทน มีควำมประพฤติดีเป็นสมำชิกที่ดีของ
สังคม 

2. เป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชำติอย่ำงเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่ำงแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ ในด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำสังคม เศรษฐกิจ กำร

สำธำรณสุข สังคมสงเครำะห์ ฯลฯ ด้วยควำมเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่ำงแก่คนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่ำง
ภำคภูมิใจ 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก ำลังใจใน
กำรบ ำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
 มอบประกำศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับกำรคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ ำนวน 1 คน 

5. พืน้ที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท ำประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจ ำปี เพ่ือประกำศให้ประชำชนทรำบ 
 6.2 แจ้งประกำศหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกให้สมำชิกชมรมสตรีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ทรำบทั่ว
กัน เพ่ือให้แต่ละต ำบลด ำเนินกำรคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกในชั้นต้นมำยัง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองได้พิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเพ่ือท ำหน้ำที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจำกแต่
ละต ำบลภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 6.4 คณะกรรมกำรฯ เสนอรำยชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองด้ำนคุณสมบัติ โดยเสนอรำยชื่อให้
ผู้บริหำรทรำบและเห็นชอบ 
 6.5 ด ำเนินกำรจัดพิธีกำรมอบประกำศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตำมระเบียบฯ ในวันสตรีสำกล 
จ ำนวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนำยกเทศมนตรีไผ่เป็นประธำนในพิธี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิกำรสังคม 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - สตรีดีเด่นผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - สตรีดีเด่นผู้ได้รับกำรเชิดชูเกียรติมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรำกฏต่อสังคมสืบไป 
 

โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยควำมเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อควำมอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท ำ
ให้กำรมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดควำมเสื่อมถอย เกิดปัญหำมำกมำยในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำร
ทุจริตทุกระดับทุกภำคส่วนรวมถึงปัญหำกำรก่ออำชญำกรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้ำงแบบอย่ำงที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไผ่จึงจัดให้มีกำรยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์และมอบรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณแก่ผู้กระท ำควำม
ดี เพ่ือส่งเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่คนดีเหล่ำนั้นให้ร่วมกันสร้ำงสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่ำง เพ่ือปลุกกระแสกำรสร้ำงสังคมแห่งควำมดีอย่ำงเป็นรูปธรรม เนื่องจำกควำมดีและ
คุณธรรม เป็นรำกฐำนอันส ำคัญในกำรพัฒนำสังคม สู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข 
 
 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส ำนึกและกระตุ้นให้ทุกภำคส่วนได้มีแบบอย่ำงที่ดีอัน
เป็น กุศโลบำยหนึ่งในกำรปลูกจิตส ำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่ำแห่งควำมดีมำกยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๘๙ 

 มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
10 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่ำนทำงสื่อช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ วำรสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เว็บไซต์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไผ่ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ กองวิชำกำรและแผนงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนหน่วยงำน/บุคคลที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ ำนวน ๔๐ ตำรำง
กิโลเมตร ประกอบด้วย ๑ ต ำบล ๑๒ หมู่บ้ำน มีประชำกรทั้งสิ้น ๕,๑๘๑  คน ประชำกรแฝงประมำณ ๕,๑๘๑ 
คน ครัวเรือนจ ำนวน ๑,๑๐๑ ครัวเรือน ในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุ่งส่งเสริมให้
ประชำชนในท้องถิ่นได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำงำนและแก้ไขปัญหำได้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน
มำกที่สุด 
 ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จ ำนวน ๑๒ ชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 มำตรำ 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2496 มำตรำ 50 วรรคท้ำย กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดีและค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน มำตรำ 50 (9) ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (16) ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 
0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมกำรชุมชนเข้ำมำเป็นตัวแทน
ของประชำชนในชุมชนต่ำงๆ ท ำหน้ำที่ในกำรประสำนงำนกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและหน่วยงำนอ่ืนๆ 
รวมตลอดทั้งกำรดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชำชนในชุมชนระเบียบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ว่ำด้วย
คณะกรรมกำรชุมชน พ.ศ. 25xx ลงวันที่ xxเดือนxxx 25xx และประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลxxxเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกำรเลือกตั้ง พ.ศ. 25xx ลงวันที่ xxเดือนxxx  25xx 

เนื่องจำกคณะกรรมกำรชุมชนที่มำจำกกำรเลือกตั้งจำกประชำชนในแต่ละชุมชนต่ำงอุทิศเวลำ 
แรงกำย แรงใจ ปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ได้รับค่ำตอบแทน ประกอบกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติกำรบริหำร
รำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ในกำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคล ในกำรด ำเนินกิจกำรกำรประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ โดยกำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำร
ชุมชนที่อุทิศเวลำ แรงกำยแรงใจ ปฏิบัติหน้ำที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมกำรชุมชนที่อุทิศเวลำ แรงกำยแรงใจ ปฏิบัติหน้ำที่เป็น
กรรมกำรชุมชนมำด้วยดี จนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
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 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมกำรชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญ
และก ำลังใจ 

4. เป้าหมาย 
 มอบประกำศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมกำรชุมชนที่อุทิศเวลำ แรงกำยแรงใจ ปฏิบัติหน้ำที่จนครบ
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง จ ำนวน ๑๒ ชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 6.1 ตรวจสอบรำยชื่อของคณะกรรมกำรชุมชนที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
 6.2 จัดท ำประกำศเกียรติคุณ 
 6.3 จัดพิธีมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำรชุมชนในกำรประชุมเวทีชำวบ้ำน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิกำรสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - คณะกรรมกำรชุมชนที่อุทิศเวลำ แรงกำยแรงใจ ปฏิบัติหน้ำที่จนครบวำระ 4 ปี ได้รับกำรยกย่องเชิด
ชูเกียรติ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - คณะกรรมกำรชุมชนผู้ได้รับกำรเชิดชูเกียรติมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 - มีคณะกรรมกำรชุมชนต้นแบบที่ดี ด้ำนกำรบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะในท้องถิ่น 
 

ตัวอย่างที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงำนและสังคม ถือเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนอันส ำคัญ
ในกำรพัฒนำสังคมสู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพำะเน้นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ำรงชีวิตตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสำหะ กล้ำหำญ ซื่อสัตย์สุ จริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่ำเป็นหลักส ำคัญของกำรท ำควำมดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกร หน่วยงำนที่มีควำมตั้งใจในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ท ำควำมดีอย่ำงต่อเนื่องเป็นแบบอย่ำงแก่ประชำชนต ำบล ไผ่ผู้ที่ท ำ
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่อย่ำงสม่ ำเสมอ องค์กำรบริหำร



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๙๒ 

ส่วนต ำบลไผ่จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่บุคคล 
หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำควำมดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมในกิจกรรมของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่โดยกำรมอบใบประกำศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท ำคุณประโยชน์
ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ควรได้รับกำรยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่ำง และจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีค่ำนิยม ยกย่อง 
เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ผู้ท ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ่ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ตระหนักถึงควำมซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลxxxมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชำชน หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 - ผู้ท ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ต ำบลไผ่อ ำเภอรำษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้ำงมำตรกำรร่วมกันในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำในกำรคัดเลือกบุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกำศยกย่องบุคคล หน่วยงำน องค์กรท ำควำมดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่ำง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกำศแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่นที่ผ่ำนกำร
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕,๐๐๐ บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมใน
กิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 10.2 ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรบริกำรสำธำรณะแบบมี
ส่วนร่วมตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย นอกจำกนี้ยังเป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยำวชนและองค์กรที่ให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชำติ เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน ำในกำรส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของชำติสืบไป 
 กองกำรศึกษำ จัดท ำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ เพ่ือน ำผู้ ที่ได้รับกำรคัดเลือก
ระดับหมู่บ้ำนเข้ำรับใบประกำศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสำนประเพณี วันสงกรำนต์ และวันผู้สูงอำยุในทุก
ปีงบประมำณ เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจ ให้ประชำชนมีควำมมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่ำงต่อบุคคลอื่น
ในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยำวชน ที่ให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรกิจกรรมด้ำนศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติอย่ำงต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนของผู้ที่ได้รับรำงวัลให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่สำธำรณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจให้บุคคล เด็กและเยำวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำน
ศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่องและกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยำวชน และประชำชนในพื้นท่ีต ำบลไผ่ 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ศำลำเอนกประสงค์ต ำบลไผ่อ ำเภอรำษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชำสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ 
 6.2 ประสำนก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และสมำชิก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ 
 6.3 จัดท ำเอกสำรผู้ท ำคุณประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำ ดังนี้ 
  - ด้ำนช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชำชน) 
  - ด้ำนถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นดีเด่น กำรจักสำน (ประชำชน) 
  - ด้ำนถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้ำน (ประชำชน) 
  - ด้ำนถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นดีเด่น กำรสอนกลองยำว (ประชำชน) 
  - ด้ำนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกำรแสดงกลองยำว (เด็กและเยำวชน) 
 6.4 ด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ 
 6.5 สรุปผลกำรจัดท ำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท ำคุณประโยชน์ได้รับกำรเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่ำงกับประชำชน 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวอย่างที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำรัสชี้แนะแนวทำงกำร
ด ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภำยหลังได้ทรงเน้นย้ ำแนวทำงกำรแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนภำยใต้
กระแสโลกำภิวัฒน์และควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ซึ่งกำรเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท ำกำรผลิตเพ่ือกำร
บริโภคโดยอำศัยธรรมชำติตำมสภำพแวดล้อมมีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมำมีกำรพัฒนำเป็นกำรเกษตรเพ่ือกำรบริโภคและจ ำหน่ำย 
ท ำให้ต้องใช้ทรัพยำกรจำกภำยนอกมำกขึ้น ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท ำให้ต้องหันกลับมำท ำกำรเกษตรเพ่ือกำรบริโภคและจ ำหน่ำยในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
กำรปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่น่ำสนใจ เนื่องจำกเป็นกำรเกษตรแบบพ่ึงพำตนเองเป็น
กำรใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจำกกำรใช้สำรเคมีและสำรพิษตกค้ำง ท ำให้สภำพแวดล้อมของ
บริเวณบ้ำนน่ำอยู่น่ำอำศัย และที่ส ำคัญสำมำรถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นกำรลดรำยจ่ำยของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจำกตลำด และเหลือจำกกำรบริโภคในครัวเรือนสำมำรถขำยเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภำวะฝนทิ้งช่วงและปริมำณน้ ำฝนที่มีน้อยกว่ำปกติ จึงเกิดภำวะภัยแล้ง ท ำให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทำนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถท ำนำปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ ำ 
ประมำณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่ำนี้จะอำศัยน้ ำจำกชลประทำนในช่วงแรกของกำรปล่อยน้ ำจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรได้รับทรำบถึงสถำนกำรณ์ภัยแล้งดี และได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรของรัฐบำลได้มีกำรลดพ้ืนที่กำร
ท ำนำปรังลงอย่ำงมำก โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ด้ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยพืชที่ใช้น้ ำน้อยเพ่ือปลูกทดแทนกำรปลูกข้ำวนำปรัง อำทิ พืช
ตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งกำรที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมำปลูกพืชใช้น้ ำน้อยแทนกำรปลูกข้ำวนำ
ปรังนั้น จะเห็นได้ว่ำใช้น้ ำน้อยกว่ำกำรปลูกข้ำว เช่น พ้ืนที่ท ำน้ ำ 1 ไร่ ใช้น้ ำ 1,738 ลูกบำศก์เมตร ขณะที่
พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 1 ไร่ ใช้น้ ำ 583 ลูกบำศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของกำรด ำเนินกำรมำตรกำร
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งในพ้ืนที่ต ำบลหนองตำแต้มอย่ำงยั่งยืน 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจำกกำรด ำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล ำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลไผ่คัดเลือกประชำชนที่ปฏิบัติตนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำมำรถลด
กำรใช้ทรัพยำกรน้ ำและต้นทุนในกำรใช้จ่ำยลงได้ และสำมำรถน ำผลิตผลที่เหลือจำกกำรบริโภคไปเพ่ิมรำบได้
อีกทำงหนึ่ง โดยเฉพำะเกษตรกรในเขตชลประทำน ที่มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพ้ืนที่เพำะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมำณน้ ำต้นทุนและสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่ำง ตลอดจนสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งให้มีรำยได้จำกกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่ำงยั่งยืน จึงได้จัดท ำ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยำกรประจ ำศูนย์
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เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเกษตรผสมผสำน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่ำงให้แก่เกษตรกรได้
น้อมน ำแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่ำงและเป็นวิทยำกร 
ประจ ำศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเกษตรผสมผสำน ถ่ำยทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียง 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์บริกำรฯ ประจ ำต ำบลไผ่ 
 5.2 ด ำเนินโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปี 25๖๑ 
 5.3 มอบใบประกำศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยำกรประจ ำศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเกษตรผสมผสำน 
 5.4 ประชำสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเกษตรผสมผสำน 
 5.5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่ำงเดือนเมษำยน –สิงหำคม  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมำณทั้งสิ้น  ๘๐,๐๐๐ บำท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 งำนส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ อ ำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
 
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระรำชด ำริ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับควำมส ำเร็จกิจกรรมถ่ำยทอดให้ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน โดยวัดจำกเป้ำหมำยเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้ำศึกษำโครงกำรฯ จ ำนวน 100 คน 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระรำชด ำริ 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ และน ำกลับไปด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสำน ด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต ำบลหนองตำแต้มได้ 
 10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสำน มีเกษตรกร 
 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๙๗ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ก ำหนดดัชนีใน
กำรประเมินที่ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของกำรทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของต่ำงๆ ที่
เอ้ือให้เกิดกำรทุจริต ดังนั้น วิธีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร โดยกำรสร้ำงควำม
ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กร ของผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรด ำเนินงำนก็ตำม แต่เป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน ำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแนวร่วม
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกำกรทุจริตและ
ปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จึงได้จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” ที่
ก ำหนดดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นกำรพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตำมแนวทำงกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำร (ส ำนัก/กอง) น ำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลำกรในองค์กรปฏิบัติตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริหำรท้องถิ่นที่
มีดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรำยงำนข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผู้บริหำรทรำบ 
 6.3 ประชำสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส ำนัก/กอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ตัวอย่างที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 บัญญัติว่ำ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้ค ำนึงถึงควำม
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำม ตรวจสอบ และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกิจ ประกอบกับ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 12 ก ำหนดไว้ว่ำ เพ่ือประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก ำหนดมำตรกำรก ำกับกำรปฏิบัติ
รำชกำร โดยวิธีกำรจัดท ำควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใด เพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบใน
กำรปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งมำตรำ 45 ก ำหนดให้ ส่วนรำชกำร จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด ำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึง
พอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ก ำหนด 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้จัดให้มีกำรจัดท ำข้อตกลงและติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร โดยมี
กำรลงนำมในข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่กับปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่และหัวหน้ำส ำนักปลัด/ผู้อ ำนวยกำรกอง และให้มีกำรลงนำมจัดท ำข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีกำร และรำยละเอียด
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมกรอบและแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย ตำมข้อตกลงกำร
ปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 25๖๑ 
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย สำมำรถจัดเตรียมเอกสำร และหลักฐำนของตัวชี้วัดผล
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
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4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้ท ำข้อตกลงผลงำนกับผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำง
ชัดเจน โดยจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร ในระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงกำร
ปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด และ
รับสิ่งจูงใจตำมระดับผลงำน โดยได้มีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกับปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัด 
พร้อมคณะท ำงำนได้ร่วมกันพิจำรณำและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรแต่ละมิติ 
ดังนี้ 

1) กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 
2) กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ 
3) กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจ 
4) กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5) กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
6) กำรพัฒนำควำมรู้และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 1.1 ชี้แจงส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ และผู้ปฏิบัติงำนทรำบ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดให้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเหมำะสม เช่น  
  - ศึกษำข้อมูล และเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เช่น รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
  - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยกำรประสำนงำนกับผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรของ
หน่วยงำนในกำรก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 
 1.3 รับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
หรือตัวชี้วัดที่ก ำหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน 
 1.5 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร กรณีที่กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรในเบื้องต้นไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
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6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีมำก 4 
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดี 3 
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือ
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เนื่องจำกเห็นควำมส ำคัญของ
กำรตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส ำคัญช่วยให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนที่ผิดพลำดและลดควำม
เสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจำกจะให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภำยนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด
,อ ำเภอ) แล้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบภำยในด้วย โดยให้มีเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในโดยอิสระ/มีแผนกำรตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยในทุกส่วนรำชกำร 
 กำรให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ในกำรตรวจสอบบัญชีและงบกำรเงินประจ ำปี 
ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนผู้เบิก/หัวหน้ำหน่วยคลังมีหน้ำที่ให้ค ำชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้ำหน่วยงำนผู้เบิก/หัวหน้ำหน่วยงำนคลังปฏิบัติ
ตำมข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่ำงช้ำไม่เกิน 45 วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง 
สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ำยังไม่มีเหตุผลที่จะล้ำงข้อทักท้วง ก็จะด ำเนินกำรชี้แจงเหตุผลและรำยงำนให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจั งหวัดให้ เสร็จสิ้ นภำยใน 45 วัน  นั บจำกวันที่ ได้ รับทรำบผลกำรวินิ จฉัย  ตำมระเบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีกำรตรวจสอบกำรทุจริต มีกำรมอบหมำยให้งำนสอบสวนและด ำเนินกำรทำงวินัย ฝ่ำยนิติ
กำรและด ำเนินกำรทำงวินัย กองวิชำกำรและแผนงำน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
โดยมิชอบ 
 นอกจำกนี้ ยังให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำน ป.ป.ช./ส ำนักงำน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เพ่ือควำม
โปร่งใส และป้องกันกำรทุจริต และผลกำรบริหำรงำนที่ผ่ำนมำในรอบ 10 ปี ไม่พบกำรทุจริตแต่อย่ำงใด 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เป็นมำตรกำรจัดกำร กรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
 3.2 เพ่ือควำมโปร่งใส และป้องกันกำรทุจริต ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรต่อผู้บริหำร 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 - ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย/งำน ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือ
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 - ปฏิบัติตำมข้อทักท้วงฯ ตำมระเบียบ ฯ ภำยในก ำหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ำยงบประมำณรวมในหมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีมำตรกำรจัดกำร กรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
กำรทุจริต 
 10.2 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีควำมโปร่งใส และป้องกันกำรทุจริต ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี
 

ตัวอย่างที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ ำนำจข้ำรำชกำรในหน่วยงำนกระทรวงมหำดไทย ทั้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอก ำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกิจกำรเป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและมีประสิทธิภำพตำม
อ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของกำร
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมำยระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักกำรเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงำน
ทั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่ส ำคัญ 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ 
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3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จำกหน่วยงำนภำครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งจำกผู้ก ำกับดูแลและองค์กรอิสระ อำทิ 
 - กำรรับกำรตรวจจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
 - กำรรับกำรตรวจจำกคณะท ำงำนตรวจประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี หรือ
คณะท ำงำน LPA จังหวัด 
 - กำรรับกำรตรวจจำกส ำนักงำน ป.ป.ท. ตำมโครงกำร ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส ำนัก/กอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จำกหน่วยงำนภำครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสำมำรถยื่นค ำ
ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทำงโทรศัพท์ หรือแจ้งเบำะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยสำมำรถแก้ไขควำมเดือดร้อน
ของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบกำรรับเรื่องร้องเรียนประจ ำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่รวมถึงจัดท ำคู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขึ้น เพ่ือ
ด ำเนินกำรมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทำงเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริตเป็นไปตำม
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก ำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท ำคู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 6.3 จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน
และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่ให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญำ ประชำชนทั่วไป หน่วยงำนภำยนอกตลอดจนบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรและข้ันตอนดังกล่ำวได้ตรงกับควำมต้องกำร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ตำมคู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่โดยปฏิบัติตำมขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่ำงถูกต้อง 
 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจำกค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำง
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรร
มำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ
ให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบำยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบำยของรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ก็ได้ก ำหนดให้มีกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ เป็น
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลและคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรนี้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่ จึงได้จัดท ำมำตรกำรกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชน
กล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ว่ำปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทรำบช่องทำงกำรร้องเรียนแนวทำงกำรพิจำรณำรับเรื่องร้องเรียน และ
กำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้ำรำชกำร และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย
ภำคประชำชนในกำรช่วยสอดส่องและเฝ้ำระวังมิให้เจ้ำหน้ำที่กระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อ ำนำจที่ตนมีได้อีกทำงหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงควำมส ำคัญของภัยของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
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4. เป้าหมาย 
 “เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ต ำบลไผ่ อ ำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด ำเนินกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนว่ำมีมูลและเข้ำ
องค์ประกอบควำมผิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้ำหน้ำที่ทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
โดยมิชอบ 
 6.3 ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งเบำะแสข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนำ
ช่องทำงกำรร้องเรียนให้ง่ำย สะดวกและวิธีกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้ำงควำมมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในกำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงำน 
 6.4 แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องเรียนทรำบผลและควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำร ภำยใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนกฎหมำยและคดี ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้ำหน้ำที่ที่มีกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ณ ที่ท ำกำร
ของหน่วยงำนของรัฐ โดยเรียกสถำนที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและให้บริกำรว่ำ “ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร” 
โดยมีเจตนำรมณ์ให้ประชำชนมีโอกำสอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรได้รับข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้
ให้มีสถำนที่ส ำหรับประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ ให้บริกำร ณ ศูนย์บริกำรร่วมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ โดยมีงำนศูนย์บริกำรข้อมูลฝ่ำย
ประชำสัมพันธ์ กองวิชำกำรและแผนงำน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดู
ได้ เพ่ือประชำชนจะได้สำมำรถรับรู้สิทธิและหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มที่ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำง
กำรเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง ในกำรรักษำประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทำงให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จ ำนวน 1 แห่ง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ (ภำยในศูนย์บริกำรร่วม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและจัดสถำนที่ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีกำรจัดวำงเอกสำรข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน 
กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย 
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ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตำมรำยกำรที่ก ำหนด 
 6.4 มีกำรจัดประชุมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
 6.5 มีกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริกำรอินเตอร์เน็ตส ำหรับให้บริกำรประชำชนทั่วไป 
 6.7 มีกำรจัดเก็บสถิติผู้มำรับบริกำรและสรุปผลเสนอผู้บริหำร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 259๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร กองวิชำกำรและแผนงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 
 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่ำภำยใต้บังคับมำตรำ 14 และมำตรำ 15 หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรำชกำรที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมำภิบำล ควำม
โปร่งใส กำรมีส่วนร่วม สำมำรถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย จึงจัดท ำระเบียบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. 2556 และประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เรื่อง ค่ำธรรมเนียมกำรท ำส ำเนำและกำร
รับรองส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขึ้น 
 2. เพื่อให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู ศึกษำ ค้นคว้ำ ตลอดจนเผยแพร่ 
จ ำหน่ำย จ่ำยแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนในกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่ำวสำรที่ลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  3.2 ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่ำวสำรอื่น 
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  3.4 ข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถำนที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร จ ำนวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 25๖๑ จ ำนวน 1 ชุด 
 3. ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เรื่องค่ำธรรมเนียมกำรท ำส ำเนำและกำรับรองส ำเนำข้อมูล
ข่ำวสำรของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จ ำนวน 1 ฉบับ 
 4. แบบค ำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดท ำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทรำบภำยในทุกส่วนรำชกำร 
 6.3 จัดท ำร่ำงระเบียบฯ ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 25๖๑ เสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือ
พิจำรณำอนุมัต ิ
 6.4 จัดท ำร่ำงประกำศฯ เรื่องค่ำธรรมเนียมกำรท ำส ำเนำและกำรรับรองส ำเนำข้อมูลข่ำวสำร เสนอ
ต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
 6.5 จัดท ำร่ำงแบบค ำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร เสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ ตู้เอกสำร และจัดวำงเอกสำรตำมกฎหมำยก ำหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เริ่มตัง้แต่เดือนสิงหำคม 25๖๑ เป็นต้นไป ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ณ ส ำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 2. มีกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำรที่ครบถ้วน ไว้ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน 
 3. มีประชำชนขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมำภิบำลที่หน่วยงำนภำครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภำพและประสิทธิภำพ ซึ่งรวมไปถึงควำมโปร่งใสกำรท ำงำนที่
จ ำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงำน โดยเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐ โดยหนึ่งในแนวทำงที่จะช่วยให้เกิดควำมโปร่งใสใน
กำรท ำงำนคือกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 มำตรำ 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิกำรรับรู้หรือรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำ “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทรำบข้อมูล
หรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น” และตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักกำรและเหตุผลของ
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำในระบอบประชำธิปไตย กำรให้ประชำชนมีโอกำสกว้ำงขวำงใน
กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ ำเป็น เพ่ือที่ประชำชนจะสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องมำกยิ่งขึ้น 
 กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ให้ประชำชนรับรู้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วจำก
กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ่ 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้ำงให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม น ำควำมโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
ควำมโปร่งใส และเมื่อเกิดควำมเข้ำใจแล้วจะสำมำรถขยำยผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับภำคประชำชนให้มีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ท ำงำนและมีควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้ำร่วมอบรม   จ ำนวน  90  คน 
 (ตัวแทนส ำนัก/กอง จ ำนวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ ำนวน 80 คน) 
 ผลกำรเรียนรู้เฉลี่ย   ร้อยละ  80 
 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ  80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ำรวจควำมต้องกำรอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ด ำเนินกิจกรรม 
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 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลควำมรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตำมและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐  บำท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ กองวิชำกำรและแผนงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลกำรเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 ก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐจะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร 
อ ำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำรและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้จัดท ำมำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและ
หลำกหลำย” ขึ้น เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และเข้ำถึงข้อมูลตำม
ภำรกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและเข้ำถึงง่ำย 
 3.2 เพ่ือให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำย 
 3.3 เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งข้ึน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่ำงๆ เผยแพร่ต่อประชำชนในพ้ืนที่ และเข้ำถึงได้โดยสะดวกมำกกว่ำ 10 ประเภทข้ึน
ไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรประเภทต่ำงๆ เผยแพร่ให้ประชำชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนำท้องถิ่น 
- งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
- แผนกำรด ำเนินงำน 
- แผนอัตรำก ำลัง 
- แผนกำรจัดหำพัสดุ 
- ประกำศสอบรำคำ/ประกวดรำคำ 
- สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- ข้อมูลรำยรับและรำยจ่ำย 
- งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
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- รำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรท้องถิ่น 
- รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
- รำยงำนผลคะแนนกำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร 
- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร กองวิชำกำรและแผนงำน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ 
 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กำรบริหำรงำนรำชกำรในปัจจุบัน ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและมีบทบำทอย่ำงมำกในกำร
บริหำรงำนของรำชกำรส่วนท้องถิ่นในด้ำนต่ำงๆ กำรบริหำรงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นต้องสำมำรถตรวจสอบได้ 
ต้องมีควำมโปร่งใส ต้องให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำร
ป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภำครัฐและภำคประชำชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในกำรปฏิบัติงำนให้ประชำชนได้รับรู้ เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติงำนของ
ภำครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐเสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐให้
มีควำมเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในกำรป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบในภำครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
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 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงบประมำณ รำยกำรบัญชีรับจ่ำยเงินประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
จัดหำพัสดุต่ำงๆ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรช ำระภำษีท้องถิ่น และกำรรับเรื่องร้องเรียนทำงด้ำน
กำรเงินกำรคลัง ผ่ำนทำงเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่และปิดประกำศข้อมูลดังกล่ำวที่บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ –25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญของทำงรำชกำร ประชำชนมี โอกำสได้ตรวจสอบกำร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท ำให้ลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 ก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐจะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร 
อ ำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำรและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ 
ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงที่หลำกหลำย เพ่ือให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ หน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำน เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสังคม (Social Media)
หมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้ง่ำยและสะดวกมำกข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่หลำกหลำย 
 3.2 เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ำถึงประชำชนได้ง่ำย 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 7 ช่องทำง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้ำส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
- บอร์ดประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ร้ำนค้ำชุมชนตำมชุมชน/หมู่บ้ำน 
- ประกำศเสียงตำมสำย/วิทยุชุมชน/หอกระจำยข่ำว/รถกระจำยเสียง/หน่วยประชำสัมพันธ์

เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประจ ำและให้ประชำชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสำรเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี 
- ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่ำนสื่อมวลชน/กำรจัดแถลง

ข่ำว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกำศผ่ำนเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
- รำยกำร TV 
- รำยกำรทำงYoutubeออนไลน์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร กองวิชำกำรและแผนงำน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน 
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โครงการที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภำวะสังคมปัจจุบัน ควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนวิชำกำร และเทคโนโลยีต่ำงๆ ก้ำวหน้ำไปมำกเครื่องมือ
สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภำพสูง กำรน ำเอำเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำนผ่ำนสื่อกำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส ำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพำะกำรสรุปเพ่ือให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจได้ง่ำยในช่วงระยะเวลำสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลำอันจ ำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐำน สร้ำง
ควำมน่ำเชื่อถือ และน่ำสนใจให้กับกิจกรรม/โครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้สำมำรถมองเห็นภำพ
หรือเห็นควำมเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ประชำชนต้องกำรให้ประชำชนเข้ำถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จึงจ ำเป็นต้อง
พิจำรณำในกำรเลือกสื่อให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์นั้นๆ กำรใช้สื่อเทคนิคและวิธีกำรเป็นอย่ำงไรบ้ำง ในแต่ละ
ขั้นตอนที่ต่ำงกันเป็นสิ่งส ำคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชำชนยอมรับและให้ควำมร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อกำร
พัฒนำตำมภำรกิจ บทบำท หน้ำที่ อย่ำงโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ประชำชนได้รับทรำบโดยผ่ำน
ทำงสื่อประเภทต่ำงๆ ได้แก่ สื่อสิ่ งพิมพ์, สื่อวิทยุ , โทรทัศน์ , สื่อ Social network ผ่ำนทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้เกิดกำรเรียนรู้ รับรู้และเข้ำใจในภำรกิจกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอย่ำงถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 4. เพื่อให้เกิดควำมหวงแหนและภำคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อน ำเสนอผลงำน/โครงกำรโดดเด่น ให้เป็นที่ทรำบกันอย่ำงแพร่หลำย 
 6. เพ่ือควำมสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สื่อมวลชนและ
ประชำชน 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ให้แก่ประชำชนโดยทั่วไป
อย่ำงกว้ำงขวำง 
 4.1 จัดท ำวำรสำรรำยงำนประจ ำปี เพื่อรวบรวมภำรกิจ กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 4.2 จัดท ำวำรสำรแถลงผลงำนคณะผู้บริหำร 
 4.3 จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน 
 4.4 จัดท ำ Presentation น ำเสนอผลงำนกิจกรรม/โครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 4.5 จัดท ำภำพเคลื่อนไหว/ภำพยนตร์ 
 4.6 จัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
 4.7 จัดแถลงข่ำวสื่อมวลชน 
 4.8 จัดงำนเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
 4.9 จัดท ำของที่ระลึก 
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 4.10 รถโฆษณำเคลื่อนที่ 
 4.11 ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
 4.12 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.13 จัดท ำ spot 
 4.14 เสียงตำมสำย 
 4.15 อื่นๆ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงกำร 
 6.2 ด ำเนินกำรประชุม 
 6.3 มอบหมำยงำน/จัดท ำกำรร่วมน ำเสนอร่ำงรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 
 6.5 ติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕,๐๐๐ บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนประชำสัมพันธ์ กองวิชำกำรและแผนงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เป็นตัวชี้วัด โดยก ำหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
 - ประชำชนได้รับทรำบเข้ำใจถึงบทบำท ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและมีควำมพึงพอใจใน
สื่อเอกสำรในกำรประชำสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตำมที่กระทรวงมหำดไทย โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น มีนโยบำยในกำรบูรณำกำร
กระบวนกำรท ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้ำน/ชุมชน มี
กระบวนกำรจัดท ำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนำคุณภำพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงำน
ภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น ำแผนชุมชนสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นของประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุม
ประชำคมแผนแม่บทชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 25๖๑ เพ่ือน ำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปีขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ประจ ำปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงกำรน ำเข้ำบรรจุไว้ในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในปีถัดไปกองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้จัดให้มีโครงกำร
ประชุมประชำคมแผนแม่บทชุมชน ประจ ำปี พ.ศ. 25๖๑ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนที่เป็นมำตรฐำนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนชุมชนและ
วำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือระดมควำมคิดเห็นและก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของผู้น ำชุมชน 
 3.3 เพ่ือให้ได้แผนงำนโครงกำรของชุมชน น ำมำบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนำสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 
 3.4 เพ่ือรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
 3.5 เพ่ือฝึกให้ประชำชนได้ร่วมกระบวนกำร ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมแก้ปัญหำ และส่งเสริมระบอบ
ประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.6 เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชำคม จ ำนวน 12 ชุมชน ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ ส ำหรับให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นให้ได้มำซึ่งแผนงำนของชุมชน เพ่ือน ำมำบรรจุไว้
ในแผนพัฒนำสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงกำร 
 6.2 ประสำนชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน 
 6.3 ประสำนวิทยำกร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ 
 6.5 ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน, ตรวจสอบข้อมูล, ท ำกำรบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู้น ำชุมชนและเวทีประชำคมตำมตำรำงที่ก ำหนด 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจำรณำร่ำงแผนชุมชน 
 6.8 จัดท ำแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชำกำรฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 6.9 ประเมินผล และรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชำคมชุมชน และจัดให้มีกำรพิจำรณำร่ำงแผนชุมชน จ ำนวน 12 ชุมชน ระหว่ำง
เดือนมีนำคม – เมษำยน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 25,000 บำท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐำนชุมชนที่ได้มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำชุมชนและพัฒนำท้องถิ่น 
 2. ได้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงำนโครงกำรของชุมชน เพ่ือน ำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 4. ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหำของชุมชน 
 5. ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจตำมระบอบประชำธิปไตย 
 6. ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่เน้นกำรให้บริกำรประชำชน และมีเป้ำหมำยให้มี
กำรบริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชำชนผู้รับบริกำรโดยตรง โดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภำระของประชำชนเป็นส ำคัญ 
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 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงมีกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส ำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จำกประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนต่ำงๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง
หรือน ำมำเป็นข้อมูลในกำรท ำแผนงำนโครงกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำร ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไผ่ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับประชำชนใน
พ้ืนที ่

4. เป้าหมาย 
 ให้บริกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำกประชำชนในพ้ืนที่ที่ได้รับควำมเดือดร้อนร ำคำญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยกำรปฏิบัติรำชกำรต้องสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด สร้ำงควำมเชื่อมั่นไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนองตำมควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของ
ประชำชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำงกันได้อย่ำงเหมำะสมและ
มีกำรจัดเตรียมระบบกำรแก้ไขหรือบรรเทำปัญหำและผลกระทบใดๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นตำมมำได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น ำเรื่องเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหำตำมควำมจ ำเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้ร้องทรำบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริกำรในวัน เวลำรำชกำรวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทำงร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 6.2 ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0๔๕-๘๒๑๒๐๐ ทำงโทรสำรหมำยเลข 0๔๕ -๘๒๑๒๐๐ 
 6.3 ทำงเว็บไซต์  
 6.4 ทำงไปรษณีย์ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ ำสัปดำห์/ประจ ำเดือน ท ำให้เห็นว่ำประชำชนได้มี
ส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลสังคมและกำรอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 9.2 สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมเรื่องที่ประชำชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุของค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เป็นหน่วยบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ในกำรให้บริกำร
แก่ประชำชนแบบองค์รวมผสมผสำนและต่อเนื่อง สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนทั้งในด้ำนกำร
รักษำพยำบำลและกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชำชนได้รับบริกำรที่มีมำตรฐำน
อย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภำคตำมรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 กำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชน เป็นกลไกหนึ่งในกำรน ำมำพัฒนำปรับปรุงบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทำงที่เปิดให้ประชำชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริกำรที่มีควำมเท่ำเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน หรือรับควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกประชำชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชำชนได้ทรำบขั้นตอน และกระบวนกำรในกำรร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทำงและก ำหนดขั้นตอนกระบวนกำรในกำรร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท ำขั้นตอนกระบวนกำร และช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกประชำชน ได้แก่ 

- กล่องรับควำมคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริกำรผู้ป่วย ศูนย์บริกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไผ่ 

- ผ่ำนเว็บไซต์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
- ผ่ำน facebook ศูนย์บริกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลำคม 25๖๑ – กันยำยน 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชำชนได้รับทรำบขั้นตอน กระบวนกำร และแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงในกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่เคลื่อนที่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่เน้นกำรให้บริกำรประชำชน และมีเป้ำหมำยให้มี
กำรบริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชำชนผู้รับบริกำรโดยตรง โดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ลดภำระของประชำชนเป็นส ำคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเป็นกำรให้บริกำรในเชิงรุก 
จึงได้จัดท ำโครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เคลื่อนที่ เพื่อส ำรวจควำมต้องกำรของประชำชนตำมครัวเรือน
ว่ำต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินกำรให้บริกำรในด้ำนใดบ้ำง และให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ ซึ่งอยู่ใน
อ ำนำจหน้ำที่ อำจด ำเนินกำรด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริกำรฟรีแก่ประชำชน หรือ
หำกจ ำเป็นต้องคิดว่ำบริกำรก็ให้คิดในอัตรำถูกท่ีสุด เพื่อให้ประชำชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับกำรประชุมเวที
ประชำคมท ำแผนพัฒนำชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยไม่ต้องเดินทำงมำรับบริกำร ณ ส ำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ซึ่งอำจเสียค่ำใช้จ่ำยหรือเสียเวลำเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง
หรือน ำมำเป็นข้อมูลในกำรท ำแผนงำน โครงกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับประชำชนใน
พ้ืนที ่

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 น ำบริกำรในหน้ำที่ของทุกส่วนงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ออกไปให้บริกำรแก่ประชำชน
หมุนเวียนชุมชนต่ำงๆ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมด ร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมท ำแผนพัฒนำ
ชุมชน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ก ำหนดให้ออกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคลื่อนที่ร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมท ำแผนพัฒนำ
ชุมชน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตำมเขตเลือกตั้ง  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท ำร่ำงโครงกำรเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ 
 2. จัดหำงบประมำณเพ่ือสนับสนุนโครงกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย 
 3. ประสำนงำนกับทุกกองทุกฝ่ำย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงำนในหน้ำที่ที่จะน ำไปให้บริกำรแก่
ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมด 
 4. ก ำหนดสถำนที่ วัน เวลำ ในกำรออกให้บริกำรเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิกำรสังคมในกำร
ประชำคมท ำแผนพัฒนำชุมชน 
 5. ประสำนงำนกับทุกส่วนงำน 
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 6. วิธีด ำเนินกำร 
  1. จัดท ำร่ำงโครงกำรเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ 
  2. จัดหำงบประมำณเพ่ือสนับสนุนโครงกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย 
  3. ประสำนงำนกับทุกกองทุกฝ่ำย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงำนในหน้ำที่ที่จะน ำไปให้บริกำร
แก่ประชำชนทั้ง 17 ชุมชน 
  4. ก ำหนดสถำนที่ วัน เวลำ ในกำรออกให้บริกำรเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิกำรสังคมในกำร
ประชำคมท ำแผนพัฒนำชุมชน) 
  5. ประสำนงำนกับทุกส่วนกำรงำน 
  6. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบล่วงหน้ำทำงเสียงตำมสำย และรถประชำสัมพันธ์
เคลื่อนที ่
  7. น ำกิจกรรมงำนในหน้ำที่ออกบริกำรประชำชน 
  8. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ก ำหนดออกให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคลื่อนที่ร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมท ำแผนพัฒนำ
ชุมชน ในเดือนมีนำคม 25๖๑ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บำท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ ำนวนประชำชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ได้รับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทรำบนโยบำยต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่
อย่ำงทั่วถึง 
 10.2 ประชำชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีโอกำสได้แสดงควำมคิดเห็นโดยมี
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
ควำมต้องกำรด้ำนสำธำรณูปโภคของประชำชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

โครงการที่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เป็นส่วนงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่โดยตรงใน
กำรดูแลด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชำชน ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 
ซึ่งมุ่งเน้นกำรบริกำรให้ประชำชนอยู่ในสภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข ดังนั้น เมื่ อมี
กรณีกำรแจ้งเรื่องรำวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภำพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร ำคำญ เช่น 
กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้ำที่เร่งด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร ำคำญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหำให้ประชำชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร ำคำญตำม
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป็นกำรบริกำรประชำชนให้อยู่ในสภำพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเป็นกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร ำคำญ จำกประชำชนในพ้ืนที่ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ่ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร ำคำญ (เจ้ำหน้ำที่
ภำยในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 5.2 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรแจ้งเหตุเดือดร้อนร ำคำญ 
 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่ำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 5.4 ด ำเนินกำรออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน ำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหำรพิจำรณำสั่ง
กำรเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหำตำมควำมจ ำเป็นและเร่งด่วน 
 5.5 แจ้งผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้ร้องทรำบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริกำรในวัน เวลำรำชกำรวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทำงร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสำร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 

 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร ำคำญเป็นประจ ำทุกเดือน ท ำให้เห็นว่ำ
ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลสังคมและกำรอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 9.2 สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร ำคำญตำมเรื่องที่ประชำชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน 

 

โครงการที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส ำคัญเพรำะกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรทุก
ครั้งจะต้องมีกำรตรวจสอบ กลั่นกรองกำรใช้อ ำนำจ โดยกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนได้รับทรำบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมำยที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย เมื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเรื่องกำรร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทรำบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดลดปัญหำทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงถูกต้องโดยกำรน ำข้อเสนอแนะจำกหน่วยตรวจสอบมำ
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทรำบขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภำค
ประชำชนร่วมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของทำงรำชกำร 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกรำย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท ำกำร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ 25๖๑ – 25๖๔ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย เป็นธรรมกับทุกฝ่ำย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

โครงการที่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท ำแผนพัฒนำ ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก ำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้ำงขององค์กรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมกำร 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล มีองค์กรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ โดยกองวิชำกำรและแผนงำน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและตัวแทนประชำชนจำกทุกภำคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่และ
แผนพัฒนำสี่ปีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักกำรพัฒนำที่ประชำคมองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลฯ และคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ก ำหนดด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จ ำนวน ๑๒ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชำคมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่บำงต ำแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี ตำมที่ระเบียบฯ ก ำหนด ในวันที่ 16 กันยำยน 25๖๑ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจึงต้องด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลในต ำแหน่งดังกล่ำวมำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่แทนกรรมกำรฯ ที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ภำยใน 30 กันยำยน 
25๖๑ เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท ำแผนพัฒนำ ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก ำหนด 

 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๒๙ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองวิชำกำรและแผนงำน องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไผ่เพ่ือเป็นองค์กรในกำรยกร่ำงหรือจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่และร่ำง
แผนพัฒนำสี่ปีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนำในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่
ควำมต้องกำรของประชำคมและชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และ
ให้ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรกระจำยอ ำนำจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมำยที่ค่อนข้ำง
ใหม่และมีจ ำนวนหลำยฉบับด้วยกัน ท ำให้ประชำชนยังไม่อำจได้รับทรำบถึงควำมส ำคัญของกำรกระจำยอ ำนำจ
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรกระจำยอ ำนำจ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้จัดท ำโครงกำร อบต.
สัญจร ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบลประจ ำปี 25๖๑ ขึ้น เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรกระจำยอ ำนำจกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
ตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ควำมรู้ให้กับประชำชนถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำท้องถิ่น และรำยงำนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 
อีกทำงหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 
 ผู้น ำองค์กรประชำชน เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรก ำนัน ผู้น ำชุมชนแพทย์ประจ ำ
ต ำบล อำสำสมัครสำธำรณสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ตลอดจนประชำชนทั่วไป 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 600 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสำนงำนกับเจ้ำของสถำนที่ 
 5.2 แต่งตั้งคณะท ำงำน 
 5.3 วำงแผนก ำหนด วัน เวลำ สถำนที่ กำรฝึกอบรม พร้อมก ำหนดตำรำงกำรฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๓๐ 

 5.5 ด ำเนินโครงกำรตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ 25๖๑ – 25๖๔) 

7. งบประมาณ 
 ๑๐,๐๐๐ บำท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้ำร่วมประชุมประชำคมสำมำรถเข้ำใจกำรบริหำรงำนแบบกำรมีส่วนร่วม ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรกระจำยอ ำนำจและเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีระหว่ำงประชำชนและหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 

 

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กำรพัฒนำและสร้ำงกำรเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในกำรพัฒนำท้องถิ่น
เป็นส ำคัญ จึงควรให้คณะกรรมกำรชุมชนซึ่งถือว่ำเป็นประชำชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้ำงแผนชุมชนขึ้นมำด้วย
ตนเอง ดังควำมหมำยของแผนแม่บทชุนที่ว่ำ “แผนชุมชนเป็นกำรท ำงำนเพ่ือต้องกำรให้ชุมชนสำมำรถบริหำร
จัดกำรเอง ก ำหนดทิศทำงของตนเอง” กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจำกภำยนอกเข้ำไปท ำให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตำมกระแสเงิน ท ำให้ชุมชนได้รับกำรเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สำมำรถค้นหำทรัพยำกรและศักยภำพของตนเอง ตลอดจนกำรท ำโครงกำรแก้ไขปัญหำในอนำคตได้ และกำร
ประสำนกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือเป็นพลังส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำที่ตอบมนองควำม
ต้องกำรของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหำที่จะเกิดข้ึนในอนำคตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกำสและข้อจ ำกัดของชุมชนใน
กำรพัฒนำอย่ำงมีเป้ำหมำยมีช่องทำงในกำรแก้ไขปัญหำของชุมชนได้อย่ำงเหมำะสมและครอบคลุมสำมำรถ
ก ำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนได้คิดเป็นและกล้ำที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ประชุมผู้บริหำร ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 5.2 ประชำสัมพันธ์โครงกำรพร้อมให้ควำมรู้แก่ประชำชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจำยข่ำวและเสียงตำม
สำยในหมู่บ้ำน 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๓๑ 

 5.3 ด ำเนินกำรจัดท ำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้ำนตำมก ำหนดกำร 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ 25๖๑ –25๖๔) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕,๐๐๐ บำท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสำมำรถวำงแผนจัดกำรกับทรัพยำกรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่ำง
เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมควำมร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออำทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่ำนิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลำนสำมำรถหำแนวร่วมในกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๓๒ 

3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้ด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมำณ และส่งเสริมให้ภำคประชำชน (ประชำคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันกับมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภำคประชำชน (โดยวิธีผ่ำนกำรประชำคม) ในกำรมีส่วนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่อย่ำงแข็งขันส ำหรับกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก ำหนดให้ภำคประชำชนและส่งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยวิธีผ่ำนกำรประชำคม) ให้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขัน 
กับมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั่นคือได้ท ำหน้ำที่อย่ำงถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชำคมหมู่บ้ำนทั้ง ๑๒ หมู่บ้ำน 

5. วิธีการด าเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยผ่ำนกำรประชำคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไผ่อย่ำงแข็งขันส ำหรับกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้มีกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดให้
ภำคประชำสังคม (ตัวแทนประชำคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ในหลำยๆ ส่วน 
เช่น ให้ตัวแทนประชำคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมกำรตำมระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรพัสดุ เช่น เป็นกรรมกำรเปิดซอง
สอบรำคำเป็นกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเป็นกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำง ฯลฯ 
 5.2 มีกำรฝึกอบรมตัวแทนประชำคมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระเบียบฯว่ำด้วยกำรพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ท ำควำมเข้ำใจระเบียบต่ำงๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ด ำเนินกำรทุกปีงบประมำณ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดและส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่ 
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 9.2 ภำคประชำชนทรำบและตระหนักถึงสิทธิ หน้ำที่และบทบำทในกำรมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในฐำนะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งเป็นกระบวนกำรวัดผลกำรบริหำรและปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลว่ำสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยหรือไม่ ตลอดจนเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำย
หรือยุติกำรด ำเนินภำรกิจต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต่อไป 
 ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 9(3) และมำตรำ 45 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทำงปฏิบัติตำมหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 
มท xxx/xxxลงวันที่ xx เดือนxxx 25xxองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 
 เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
และกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน
โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำย
ก ำหนด 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่และเป็นกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ่ 
 3.3 เพ่ือด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติโครงกำร 
 6.3 จัดท ำประกำศประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินโครงกำร 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๓๕ 

 6.4 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ (ตำมหนังสือสั่งกำร ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จ ำนวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภำคประชำชน ภำคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/อบต.)  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  (5) หัวหน้ำส ำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  (6) หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรดังนี้ 

1) ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่ำงน้อยแล้วเสนอผลกำรประเมินให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ทรำบ เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้
ในกำรปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำยหรือยุติกำรด ำเนินภำรกิจต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

3) จัดท ำแบบประเมินผลและแบบรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ส ำหรับผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

4) ด ำเนินกำรเรื่องอ่ืนๆ ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มอบหมำย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 6.6 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 6.7 กำรด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
 6.8 จัดท ำแบบสอบถำมวัดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนต่ำงๆขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ่พร้อมตัวชี้วัด 
 6.9 กำรติดตำมและประเมินผล 
 6.10 กำรจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ แล้วรำยงำนให้ผู้บริหำรพิจำรณำทรำบปรับปรุง
ด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตำมแนวทำงและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
 1. กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 
 2. กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 
 3. กำรปรับปรุงภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ให้เกิดควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้ำงบทบำทของประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมกับประชำชน/ต ำบล/ชุมชน/หมู่บ้ำน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้ำงบทบำทของประชำชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและแสดงควำมคิดเห็นในกำรบริหำรงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงำนส่วนต ำบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการโครงการ 
 6.1 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
 6.2 ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
 6.3 รำยงำนผลกำรพิจำรณำให้ผู้บริหำรทรำบ ตำมหลักเกณฑ์ฯ ก ำหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำร่วมในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่หรือโครงกำรที่มีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กำรตรวจสอบภำยในเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำน
ผิดพลำดและลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งกำรตรวจสอบภำยในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส ำคัญที่แทรก
อยู่ในกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ ซึ่งจะต้องมีกำรกระท ำอย่ำงเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตำมระเบียบ และกฎหมำยที่
ก ำหนด โดยผู้บริหำรสำมำรถน ำแผนกำรตรวจสอบภำยในมำใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร 
เพ่ือให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนอีกทั้งยังเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นแนวทำงกำร
ตรวจสอบภำยในที่ชัดเจน ดังนั้น กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงมีมำตรฐำนประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เป็นไป
อย่ำงถูกต้องและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบ คตง. ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนควบคุม
ภำยใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ทำงด้ำนกำรบัญชี และด้ำนอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจว่ำเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำยที่ก ำหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหำระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจว่ำเพียงพอ และเหมำะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันกำรใช้และระวังทรัพย์สินต่ำงๆ ของส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกหน่วยงำน พนักงำนครู และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนรำชกำรทุกหน่วยงำน โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
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 6.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ด้วยเทคนิค และวิธีกำร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมำณมำกน้อยตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพของ
ระบบกำรควบคุมภำยในและควำมส ำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำรบริหำรและ
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
กำรบริหำรงำนด้ำนอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน และกำร
ใช้ทรัพยำกรทุกประเภท ว่ำเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตรงตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบำย 
 6.5 รำยงำนผลกำรตรวจสอบและติดตำมประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน
มำกขึ้น 
 10.2 ควำมเสี่ยงในกำรเบิกจ่ำยเงินลดน้อยลง 
 10.3 กำรใช้ทรัพยำกรของส ำนัก/กอง/หน่วยงำน ที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภำษีโรงเรือนและที่ดินค้ำงช ำระลดน้อยลง 
 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 
2544 ก ำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในที่ได้ก ำหนดไว้ รำยงำนต่อผู้ก ำกับดูแล
และคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตำมที่ระเบียบฯ ก ำหนด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้
มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด เป็นประจ ำทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
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 2. เพื่อสรุปรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบตำม
แบบที่ระเบียบฯ ก ำหนด 
 3. เพ่ือรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่อผู้ก ำกับดูแลและคณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน ตำมก ำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนรำชกำรทุกหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนรำชกำรทุกหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำนย่อย 
 3. ผู้บริหำรมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
 4. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำนย่อย ด ำเนินกำรประเมิน
องค์ประกอบ ตำมแบบ ปย.1 และประเมินผลกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในตำมแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร ด ำเนินกำรรวบรวม เพ่ือ
จัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน ำเสนอผู้บริหำร พร้อมจัดส่งรำยงำน
ให้ผู้ก ำกับดูแลและคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชำกำรและแผนงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 2. ลดโอกำสควำมผิดพลำด ป้องกันและลดควำมเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติงำน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชำชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 

 

โครงการที่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกที่ส ำคัญและเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนไม่ว่ำจะ
เป็นในภำครัฐ หรือเอกชนทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ ระบบกำรควบคุมภำยในจะช่วยควบคุมหรือลดควำม
เสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท ำให้ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรของหน่วยงำนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้มีกำรควบคุมภำยในตำมที่
กระทรวงกำรคลังประกำศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอำจอยู่ในรูปของกฎหมำย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งกำร 
และหนังสือตอบข้อหำรือต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่กำรควบคุมด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรปฏิบัติให้
ถูกต้องตำมระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงกำรจัดกำรด้ำนอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำกด้ำนกำรเงินและบัญชีในหน่วยงำน จึงไม่สำมำรถสะท้อนภำพถึงผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม
ของหน่วยงำนได้ ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีควรเป็นระบบกำรควบคุมที่ครอบคลุมงำนทุกด้ำนและสำมำรถ
สะท้อนภำพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงำนนั้นๆ ว่ำมีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด กำรที่ระบบกำรควบคุมภำยในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงำน อำจเป็นช่องทำงรั่วไหลท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยในหน่วยงำนและกำรด ำเนินงำนไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สำเหตุส่วนหนึ่งอำจเกิดจำกกำรก ำหนดหน้ำที่
และมอบหมำยงำนในหน่วยงำนไม่เหมำะสม กำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนทั้งกระบวนกำรให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว กำรควบคุมสอบทำนและกำรตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอตลอดจนขำดกำร
ประเมินและกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนที่ก ำหนดขึ้น และพัฒนำให้ระบบกำร
ควบคุมภำยในดังกล่ำวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพ่ือให้องค์กรมีแนวทำงในกำรก ำหนดระบบกำร
ควบคุมภำยใน ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน จึงได้ก ำหนด
กิจกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ท ำให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไป
อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ โดยลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ซ้ ำซ้อนหรือไม่จ ำเป็น ลดควำมเสี่ยงหรือผลเสียหำย
ด้ำนกำรเงินหรือด้ำนอ่ืนๆ ที่อำจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้ำงควำมมั่นใจแก่
ผู้บริหำรในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน และบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลำกรมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย เงื่อนไขสัญญำ ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่ำงๆ ของหน่วยงำนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้กำรควบคุมภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน อีกทั้งยังเป็นกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดงำนของหน่วยงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือปรับปรุงพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้กำรปฏิบัติ
ตำมภำรกิจและตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงมหำดไทย และตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 5.3 กำรรวบรวมผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้คณะท ำงำนฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และผู้บริหำรทรำบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่/ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส ำนัก ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัด และคุ้มค่ำ 
 3. มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจ 
 4. กำรปฏิบัติในหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวำงไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหำรในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนดีอย่ำงดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรฐำน ข้อ 6 ที่เสร็จตำมก ำหนดเวลำ 
 10.2 กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน ร้อยละ 80 ได้ด ำเนินกำรแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงำนรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในครบทุกงำน 
 10.4 มีกำรจัดกำรควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมภำยใน 
 10.5 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมำก) 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 
2544 ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ในฐำนะหน่วยรับตรวจจัดวำงระบบควบคุมภำยในโดยใช้
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในเป็นแนวทำงหรือเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรด ำเนิน
กิจกรรม หรือโครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยรับตรวจ และรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่อ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ำกับดูแลอย่ ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้น
ปีงบประมำณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนและกำรใช้
ทรัพยำกร ซึ่งรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำยกำรั่วไหล กำร
สิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 กำรด ำเนินกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน เพ่ือน ำควำมเสี่ยงที่มีหรือคำดว่ำจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
กำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสียหำย ควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น และ
ให้สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน จึงได้ก ำหนดมำตรกำรกำรติดตำมประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบจัดท ำและน ำแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไป
ด ำเนินกำรเพ่ือควบคุมลดควำมเสี่ยง ในกำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำร
สิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ระบบควบคุมภำยในของส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบ และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ำกับ
ดูแลภำยในเวลำที่ก ำหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกกำรควบคุมภำยในให้เกิดประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผล 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่(ระดับ
องค์กร) จัดส่งรำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนรำชกำรไปด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีกำรติดตำมผลระหว่ำงปี 
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 6.2 หัวหน้ำส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่น ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในเวลำที่ก ำหนด และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของส่วนรำชกำร (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้ำส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแผนกำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหำอุปสรรคต่อประธำนคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 6.4 คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ประชุมพิจำรณำ
และประเมินผลกำรควบคุมและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของแต่ละส่วนรำชกำรว่ำมีควำมเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ำกับดูแลอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชำกำรและแผนงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบมีกำรน ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในไปด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 
 10.2 มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
 10.3 มีกำรรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ำกับดูแลภำยในเวลำที่ก ำหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นกระบวนกำรเกี่ยวกับบุคคลถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก ำหนดหน้ำที่ของงำนเป็นเรื่องๆ กำรวำงนโยบำย กำรวำงแผน กำรวำงระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงำน
ในองค์กรหรือหน่วยงำน เพ่ือให้มีประสิทธิภำพและเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ 
ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล โดยพิจำรณำจำกประเด็นกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
กำรบรรจุ แต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย กำรเลื่อนระดับ และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ หนังสือสั่งกำรโดยเคร่งครัด เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เป็นไปอย่ำง
โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วม กำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปด้วยควำม
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง
กำรโอน ย้ำย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ที่มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ อ ำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคลในกำร
บรรจุแต่งตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด 
 - กำรสรรหำกำรบรรจุแต่งตั้งได้มีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนภำยในต ำบลทรำบโดยกำรประกำศเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน 
 - มีกำรประชำสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 - มีกำรติดประกำศประชำสัมพันธ์ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
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 - ในกำรบรรจุแต่งตั้งได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนอื่นเป็นกรรมกำร รวมถึงมีกำรแต่งตั้ง
ประชำชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินกำรในกำรบรรจุแต่งตั้ง 
 - กำรบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับกำรตรวจสอบคุณสมบัติและควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำน
ส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในกำรออกค ำสั่งกำรบรรจุแต่งตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จะออกค ำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่รับมติ คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 
 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลในกำรเลื่อน
ระดับ/กำรเลื่อนต ำแหน่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด 
 - มีกำรแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทรำบโดยกำรบันทึกข้อควำมแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต ำแหน่ง 
 - มีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
ภำยในต ำบลทรำบโดยกำรประกำศเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน และมีกำรประชำสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 - มีข้ันตอนกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับกำรประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
 - มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนอ่ืนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรประเมินผลงำนกำรเลื่อนระดับ/
กำรเลื่อนต ำแหน่งเพ่ือควำมโปร่งใส 
 - มีกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 
 - ผู้ขอรับกำรประเมินสำมำรถซักถำมข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลกำรประเมิน หรือตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรที่ตนเองเห็นว่ำไม่เป็นธรรมได้ 
 - กำรเลื่อนระดับ/กำรเลื่อนต ำแหน่ง จะต้องได้รับกำรตรวจสอบคุณสมบัติและควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในกำรออกค ำสั่งกำรเลื่อนระดับ/กำรเลื่อนต ำแหน่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จะออกค ำสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่รับมติคณะคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคล ในกำรที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้ด ำเนินกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด 
 - มีกำรจัดท ำประกำศหลักเกณฑ์หรือแนวทำงนำกรปฏิบัติงำน และประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลำกรทรำบ 
 - มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและคณะกรรมกำรพิจำรณำกำร
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่ำงยุติธรรม 
 - มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
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เช่น ข้อมูลประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน ควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะ กำรรักษำวินัย กำร
ปฏิบัติตนเหมำะสม และข้อมูลกำรลำ เป็นต้น 
 - มีกำรแจ้งผลกำรประเมินให้พนักงำนทรำบ พร้อมเปิดโอกำสให้ซักถำม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
กำรประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ออกค ำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมมติคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีกำรติดประกำศผลกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงำนทรำบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจำรณำจำก
ควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรโอน 
ย้ำย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่และมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สำมำรถอธิบำยผลที่เกิดข้ึนดังกล่ำวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังเป็นกำรท ำงำนที่ต้องอำศัยระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำร ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีกำรท ำงำนต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชำชนหรือ
ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจสร้ำงควำมสะดวกให้แก่ประชำชนมำกที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมำย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลำดบริกำรด้วยควำมเสมอภำคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังเกิดควำมโปร่งใสไม่เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชันมีกำรท ำงำนมีกระบวนกำรที่
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รำยงำนกำรเงินจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนกำรทำงกำรคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชำชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 
 3.2 กำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถซักถำมและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในกำรบริหำรจัดกำรต้องท ำอย่ำงเปิดเผยสำมำรถตรวจสอบได้ จึงต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขกำร
ท ำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ
ควำมถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลไผ่  อ ำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอ่ืนๆ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชำชนทรำบ ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลไผ่ภำยในเก้ำสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด เพื่อ
น ำเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น และประกำศส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชำชนทรำบทุกสำมเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมำณ 25๖๑ และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีกำรพัฒนำกำรบริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลังและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 10.2 มีกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง รวดเร็ว เกิดควำมประหยัด 
 10.3 มีกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริกำร 
 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่จะต้องปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
หรือหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท ำใบน ำฝำกเป็นรำยรับ จัดท ำใบฎีกำเพ่ือเป็น
รำยจ่ำย เบิกเงินออกจำกคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยทั้งกำรเก็บ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร จะต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ จึงจ ำเป็นต้องมี
กระบวนกำรขั้นตอนที่ถูกต้อง มีควำมสุจริต ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพ 
 กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ กำรรับ จ่ำยเงินและกำรใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดควำมโปร่งใส ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ และรับทรำบถึงรำยรับ-รำยจ่ำย ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้กำรรับ จ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เกิดควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. วิธีการด าเนินการ 
 - มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณ 
 - มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณโดยมีปะชำชนเข้ำร่วมเป็น
กรรมกำร 
 - เปิดโอกำสให้ประชำชนสอบถำมข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรรับจ่ำยเงิน 
 - สรุปผลกำรรับ จ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ให้ประชำชนทรำบทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น 
ทำงเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร และเสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว เมื่อสิ้นปีงบประมำณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนกำรเงินและบัญชี กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีกำรด ำเนินงำนตำมวิธีกำรด ำเนินงำนครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทรำบข้อมูลกำรรับ จ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่
ท ำให้เกิดควำมโปร่งใส ในกำรรับจ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เห็นถึงประโยชน์จำกแนวคิดกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมตำม
เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ
รำชกำรไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน โดยกำรก ำหนดให้มีกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชำชนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมโดยผ่ำนช่องทำงหรือกลไกในกำรร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมำยควำมรวมถึงประชำชนสำมำรถมีโอกำสในกำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรและแสดงควำมคิดเห็น ได้เรียนรู้กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมหรือกำรบริหำรรำชกำรในระบบเปิด
จำกกำรปฏิบัติจริง ส่วนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถพัฒนำระดับกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมกับภำครัฐมำกขึ้น เพ่ือกระตุ้นกำรปรับเปลี่ยนสู่กำรบริหำรรำชกำรที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน และพัฒนำระบบรำชกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและเพ่ือประโยชน์ของประชำชนเป็น
ส ำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 3.2 เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ไผ่ให้เกิด
กำรพัฒนำได้อย่ำงคุ้มค่ำ 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจำกกำรประชุมประชำคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้แก่ กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
 6.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก ำหนดให้มีกำรแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร แต่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ให้ควำมส ำคัญในกำรมีตัวแทนชุมชนเข้ำร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหำกเกิดควำม
เสียหำย 
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 6.3 จัดประชุมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำร เมื่อมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
และตัวแทนชุมชนมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ และทรำบกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและตรวจกำรจ้ำงอย่ำง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ผลลัพธ์ 
 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีควำมโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชำชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กำรตรวจรับพัสดุ กำรตรวจกำรจ้ำงและกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง เป็นกระบวนกำรที่มีควำมส ำคัญที่จะ
บริหำรสัญญำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจรับ กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำน จะต้องมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในอ ำนำจหน้ำที่ตำมข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้ำใจเงื่อนไขข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงดี 
เพรำะหำกไม่เข้ำใจหรือเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่
ตนเองได้รับกำรแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่แล้ว อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจำกนี้อำจจะ
ต้องรับผิดชอบทำงแพ่ง อำญำ วินัย หรืออำจถูกฟ้องร้องต่อศำลปกครองได้ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรตรวจรับพัสดุและกำรตรวจกำรจ้ำง ประกอบ
กับได้มีกำรเชิญให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจรับงำนจ้ำง เพ่ือควำมโปร่งใส จึงได้จัดโครงกำรอบรม
กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ท ำหน้ำที่ตรวจงำนจ้ำงอย่ำง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงกำรให้ผู้บริหำรอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
 6.3 ท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงให้เข้ำร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงท ำหน้ำที่ตรวจงำนจ้ำงอย่ำงถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นได้รับกำรเลือกตั้งมำจำกประชำชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำไม่ได้เกิดจำกเรื่องขำดควำม
รอบคอบ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ หรือขำดควำมรู้ กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่มักมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่ำนั้น หำกแต่เกิดจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจ
หรือกำรตีควำมข้อกฎหมำย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่ำงผิดๆ ส่งผลให้สมำชิกสภำท้องถิ่น
และผู้บริหำรท้องถิ่น โดยเฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท ำผิดกฎหมำย ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท ำให้กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนหรือกำรพัฒนำท้องถิ่นขำดประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่ำช้ำ เพรำะไม่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนอย่ำงแท้จริง จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น จึงจ ำเป็นที่สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นต้องมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบกฎหมำย ค ำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ 100 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำร
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ 103 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต งำนนิติกำร ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จึงได้จัดท ำ
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่น
บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้ด ำเนิน
กิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ 100 แห่งกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำร
ปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ 103 
แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จ ำนวน ๒๐ คน และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
จ ำนวน ๒๔ คน รวม ๔๔ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท ำโครงกำร/แผนงำน 
 6.2 ประชำสัมพันธ์โครงกำร วัน เวลำ และสถำนที่ให้แก่ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเข้ำรับกำรอบรม 
 6.3 อบรมให้ควำมรู้โดยวิทยำกร พร้อมแจกเอกสำรประกอบกำรอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนนิติกำร ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชี
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้ด ำเนินกิจกำรที่
เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ 100 แห่ งกฎหมำยประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 10.4 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติ
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ 103 แห่ง
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่ำวกำรพัฒนำศักยภำพทักษะและควำมรู้ของสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมพร้อมที่จะรับภำรกิจ
และกำรจัดบริกำรให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง ประกอบกับกำรให้กำรศึกษำอบรมเป็นสิ่งส ำคัญ
ประกำรหนึ่งที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้ด ำเนินกำร เพ่ือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมถึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนำตนเองและสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้มีกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิ่นให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและ
ศึกษำดูงำนอยู่เสมอ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถน ำมำพัฒนำองค์กร พัฒนำ
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรท ำงำนให้กับสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมเข้ำใจในกำร
ท ำงำนตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ 
 3.2 เพ่ือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบ 
กฎหมำย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภำพในกำรพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จ ำนวน ๒๔ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ และหน่วยงำนที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบหลักสูตรกำรฝึกอบรมทั้งภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
หน่วยงำนภำยนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำรับกำรอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนำ
แล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด ำเนินกำรเสนอผู้บังคับบัญชำเพ่ื อส่ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือเข้ำร่วมประชุม หรือด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเองโดยส ำนัก/กองงำน
ที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมเสนอ
ประธำนสภำ โดยผ่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 6.4 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมของสมำชิกสภำท้องถิ่น และรำยงำน
เสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ทรำบ 

 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๕๗ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ 
 10.2 สมำชิกสภำท้องถิ่นได้รับกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรท ำงำนใหม่ๆ 
 10.3 กำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จ ำนวน ๒๔ รำย ได้รับกำรฝึกอบรมและ
ศึกษำดูงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๕๘ 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไก
ส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำม
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถน ำไปสู่
ควำมโปร่งใสในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและลดกำรทุจริต 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จึงได้ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรขึ้น เพ่ือก ำหนดบทบำทของสมำชิกสภำท้องถิ่นในกำรเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมำชิกสภำร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นกำรช่วยลดปัญหำกำรทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ของตนเองมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่จ ำนวน ๒๔ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท ำคู่มือระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นใช้ส ำหรับกำรประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เช่น กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงโครงกำรต่ำงๆ กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติประจ ำปี กำรตรวจรำยงำนกำรประชุม กำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ ฯลฯ 
 6.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นตั้งกระทู้ถำมกำรบริหำรงำนในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๕๙ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนกิจกำรสภำ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
 10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลำย
องค์ประกอบ และหลำยฝ่ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคลำกรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยสภำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ฝ่ำยข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลำกรเหล่ำนี้มีบทบำท
และต้องท ำหน้ำที่ของตนอย่ำงเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้ำงแนวคิดประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนกำรสอดคล้องกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ให้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหำภำยในต ำบลและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตลอดจนมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงฝ่ำยสภำ
กับฝ่ำยบริหำร และที่ส ำคัญส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอแก้ปัญหำ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของบทบำทของสภำท้องถิ่น เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม
ในกำรปฏิบัติงำน จึงได้ด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำท้องถิ่นในเรื่องต่ำงๆ เพื่อ
เป็นกำรส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งในกำรใช้อ ำนำจหรือปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดควำมสมดุลในกำร
บริหำรงำน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีบทบำทในกำรปฏิบัติงำน และกำรมีส่วน
ร่วมในกำรท ำงำน 
 3.2 เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
 3.3 เพ่ือเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน 

4. เป้าหมาย 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ จ ำนวน ๒๔ คน 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินงาน 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๖๐ 

 6.1 แต่งตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นคณะกรรมกำรร่วมในกำรปฏิบัติงำนในเรื่องต่ำงๆ 
เช่น  
 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรปฏิบัติภำรกิจถ่ำยโอนของกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ เพ่ือ
ร่วมติดตำมและตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในกำรประกอบกิจกำรตำม พ.ร.บ.แร่ จ ำนวน 11 คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด จ ำนวน 2 คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรคบคุมกำรระบำดโรคไข้เลือดออก จ ำนวน  22 คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ ำนวน 3 ศูนย์ รวม 6 คน 
 6.2 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เข้ำร่วมปฏิบัติหน้ำที่น ำข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือท ำกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่ประชำชนได้รับควำม
เดือดร้อนและต้องกำรของประชำชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนกิจกำรสภำ ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ผลลัพธ์ 
 กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมำยถึง กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่สำธำรณะเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมำยและศีลธรรม เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหน้ำที่รักษำผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หำกใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยกระท ำกำรเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ำมีกำรกระท ำ
คอร์รัปชันกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพและธรรมำภิบำลของ
หน่วยงำนภำครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำลอันจะท ำให้
ประชำชนเกิดควำมม่ันใจศรัทธำ และไว้วำงใจในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๖๑ 

3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภำคประชำชนร่วมกันเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมกำรชุมชนหรือตัวแทนประชำชนในชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมกำรชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมกำรชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ำยอ ำนวยกำร ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลxxx 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมกำรชุมชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำรคอร์รัปชันและสำมำรถตรวจสอบกำรคอร์รัป
ชันได ้
 10.2 มีกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันใน
ระดับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีภำรกิจหน้ำที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธี
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำร
จัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในกำรสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม กำรบูรณำกำร กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และกำรพัฒนำ
ศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๖๒ 

 ปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชันสำมำรถเกิดขึ้นได้ในทุกวงกำร ไม่ว่ำจะเป็นวงกำรระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชำติ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้มีควำมก้ำวหน้ำ
เจริญรุ่งเรือง โดยกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ รวมถึงภำคประชำชนทั่วไปในกำรร่วมกัน
พัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น กำรที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนำให้เจริญก้ำวหน้ำได้นั้น จ ำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลำยๆ ด้ำน ในกำรร่วมกันพัฒนำท้องถิ่น 
ในกำรนี้ กำรมีเครือข่ำยที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนำท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นโดยเฉพำะเครือข่ำย
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้ภำครัฐ ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ รวมถึงภำค
ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรเป็นเครือข่ำยร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ในกำรร่วมคิด ร่วมพิจำรณำ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท ำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรมีเครือข่ำยดังกล่ำวเป็นสิ่งจ ำเป็น จึงได้จัดท ำ
มำตรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้ำงแกนน ำ แนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับทุกภำคส่วน ให้เกิดจิตส ำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหำกำรทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

4. เป้าหมาย 
 ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ สถำนศึกษำ และภำคประชำชน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไผ่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ และภำคประชำชน ร่วมเป็นเครือข่ำยด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 2. จัดท ำฐำนข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยกำรลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย 
 3. เปิดโอกำสให้เครือข่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่ในกำรร่วมคิด ร่วมพิจำรณำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมท ำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำร
ทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเครือข่ำยในกำรร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำร
ทุจริต 
 5. ท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่กับบุคคล องค์กร ส่วน
รำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๖๓ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชำกำรและแผนงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท ำให้เกิดแกนน ำ แนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ท ำให้ทุกภำคส่วนมีควำมรู้ ก่อให้เกิดจิตส ำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหำกำรทุจริต 
 3. ท ำให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๖๔ 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหำกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐได้ส่งผลเสียหำยกับประเทศชำติอย่ำงมำก จ ำเป็นที่ทุก

ภำคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดกำรปัญหำ โดยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยในกำร
ขับเคลื่อนต่ำงๆ ให้เกิดกำรเฝ้ำระวัง ป้องปรำมกำรทุจริต ในรูปแบบกำรกระตุ้น ให้ทุกภำคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกำศประชำสัมพันธ์ ณ บริเวณท่ำแพขนำนยนต์ 
 6.3 จัดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทำงโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร 
 6.6 ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕,๐๐๐ บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต 
 10.2 น ำเรื่องท่ีได้รับกำรร้องเรียนไปด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 
 


