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สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะหความเสีย่งในการเกิดการทุจริตในองคกร  
  

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกลไกหนึ่งในการพัฒนาทองถ่ินท่ีสําคัญ จึงตองมีหลักการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักการบริหารท่ีมีกระแสสําคัญในชวงนี ้คือ การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิ

บาล ในป 2546 รัฐไดมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 

Governance) ซึ่งในมาตรา 52 ระบุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทาหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ตามแนวทางการของพระราชกฤษฎีกานี ้โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอา

นวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยการปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนราชการสวน
ทองถ่ินท่ีสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ไดตามกฎหมาย โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสําคัญตอชุมชน เปน
องคกรพื้นฐานของการบริหารงานภาครัฐและเปนกลไกลท่ีสําคัญตอชุมชน เปนองคกรพื้นฐานของการบริหารงาน
ภาครัฐและเปนกลไกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศในระดับตําบล ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพสูง
มากในการบริหารงานภาครัฐในระดับทองถ่ินอยางใกลชิดกับประชาชน จึงสามารถทราบความตองการของประชาชน
ในพื้นท่ีรวมถึงยังรูแนวทางในการแกไขปญหาของทองถ่ินไดเปนอยางดี มีความคลองตัวในการบริหารงานและยังเปน
องคกรท่ีสามารถระดมสรรพกาลังจากภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการ
สะทอนปญหาและใหชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาอยางรวดเร็ว 

 จากการศึกษาและวิเคราะหของนักวิชาการตาง ๆ พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสวนราชการท่ีมี
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยนักการเมืองทองถ่ินรวมมือกับขาราชการ โดยปญหาการ
ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีลุกลามเกิดข้ึนมากในปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึงการหยั่งรากฝงลึกของ
ขบวนการทุจริตในสังคม ท้ังในเมืองและในชนบท โดยมีรายงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ระบุวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคดีท่ีเกี่ยวของกับการทุจริตถึงปละ 12,000 คดี 

การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อให
บริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทํา
ใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี ้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ

ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
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6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ    
จากภาคสวนตางๆ 

7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต

พบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการ
ทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพื่อให
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสราง
และโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําให
ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหา
ชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปนพิเศษถือ
วาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีต้ังมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปล่ียนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยอง
คนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริต
เปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบัง
หลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
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หลักการเหตผุล 

องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตางๆซึ่ง
ดําเนินการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนใหแกคนในทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนและมีความเขาใจใน
สภาพและรับรูถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินไดดีกวาหนวยงานราชการสวนกลางในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุ      มา
จากการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบหรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายรวมท้ังปญหาการทุจริตคอรัปช่ันอันเปนปญหาของสังคมไทย                  
ท่ีเกิดข้ึนมาเปนเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนท้ังในเชิงขนาดและความสลับซับซอนของปญหาทุจริตซึ่ง
ทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช). ตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ
หรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐโดย              
ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ         
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ             
เฝาระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตไดประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล 

กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเมื่อวันท่ี  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  และคณะรัฐมนตรี  
ไดมีมติเมื่อวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  ใหหนวยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทจริตระยะท่ี๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาส่ีป
และเปนการสอดคลองกับการกําหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
โดยทางสํานักงานป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) 
และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสานักงานป.ป.ช.  เขาดวยกันและสรางเครื่องมือประเมินท่ีผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ(Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base) โดยมีเปาหมายคือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปาหมายท้ัง๗,๕๗๑ แหงโดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและนําผลท่ีไดจากการประเมินเพื่อใชในการกําหนดนโยบายการสงเสริมธรรมาภิบาล และปองกัน
การทุจริตพัฒนาคุณธรรม และความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีภาพลักษณท่ีดีข้ึนในอนาคตและเปน
การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ดังนั้น เพื่อใหการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดแผนปฏิบัติ
การปองกันทุจริตส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อเปนมาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบของภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตําบลกําปงและเพื่อใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบล
กําปง ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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ท้ังนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกําปงเปนไปอยาง
ตอเนื่อง  สรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใสจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใสมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชน ใหมีสวนรวมในการรณรงคและปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรปัช่ัน
ปญหาผลประโยชนทับซอนและการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการดําเนินการ เรื่องโปรงใสในการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจําป ๒๕๖1 อันจะเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในองคกรใหสามารถทํางานดวยความโปรงใสตามหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมโดยประชาชนมีสวน
รวมสามารถใชทรัพยากรอยางคุมคาและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได 

 
วิสัยทัศน         

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต 

(Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติ
ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 
พันธกิจ ( Mission )          

 
“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบรูณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 
 

  การปองกนัและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปขางหนา จะเปนการดําเนินงานทํางานแบบบูรณา
การท้ังระบบ  เริ่มจากการสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในดํารงชีวิต  
ต้ังแตพื้นฐานของความคิดท่ีตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง  ตอสังคม และประเทศชาติ ไมเพิกเฉยตอการทุจริต 
การทํางานท่ีมีการขับเคล่ือนนโยบายโปรงใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน และมีกลไกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชน  เพราะประชาชนสามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของ
ชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว  เปนธรรมและเทาเทียม ท้ังนี้เพื่อยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีมาตรฐานในทุกมิติภายในป พ.ศ.2564 
 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

1. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลกําปงใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือนมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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2. เพื่อสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็ง 

4. เพื่อใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏบัิติหนาท่ีโดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. เพื่อใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางท่ัวถึง 

 
เปาหมาย 

1. ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ตลอดจนประชาชน มี
จิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุกฝาย 

2. องคการบริหารสวนตําบลกําปงมีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจาท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางรวดเร็ว 
โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง 

3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ภาครัฐ 

4. องคการบริหารสวนตําบลกําปงสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม และถวงดุลการใช
อํานาจใหเหมาะสม 

5. องคการบริหารสวนตําบลกําปงพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ประโยชนของการจัดทําแผน 

1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง ขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 

2.ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต 
6. องคการบริหารสวนตําบลกําปงไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนในการปองกันการ

ทุจริต 
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กรอบแนวคิดในการดําเนินการ 
 1.ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 2.ความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ 
 3.ขอมูลท่ีไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 4.วิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของโครงการ 
 
 
เหตุผลการจัดทําแผนปองกันการทุจริต 
 1.เพื่อสรางหลักประกันองคการดานเจตนารมณของแนวทางปฏิบัติ 
 2.ยกระดับความนาเช่ือถือตอหนวยงานราชการและประชาชน 
 3.ยกระดับการทํางานของทองถ่ินใหมีข้ันตอนภายใตกระบวนการโปรงใสและมีสวนรวมกับประชาชน 
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สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่ตัง้ 

องคการบริหารสวนตําบลกําปงต้ังอยูเลขท่ี 23 บานนารีพัฒนา หมูท่ี 15 ตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา  ระยะทางหางจากตัวอําเภอโนนไทยประมาณ  14  กิโลเมตร  และอยูหางจากตัวจังหวัด
นครราชสีมาประมาณ  30  กิโลเมตร (ทางรถยนต)  โดยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลขางเคียง ดังนี ้

ทิศเหนือ   ติดตอกับ  ตําบลโนนไทยและตําบลสําโรง 
ทิศใต   ติดตอกับ  ตําบลพุดซา 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  ตําบลดานจากและตําบลโคกสูง 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ตําบลสําโรง 
                                        ตําบลโนนไทย 

  เหนอื  

   

                  

                                                                                                   ตําบลดานจาก         

 

 

  

 

                    ตําบลสําโรง    
 

 

 

                                                                                                   ตําบลโคกสูง อ.เมือง 

  

                          

    

                    

                                          ตําบลพุดซา อ.เมือง 

เนื้อท่ี 

               พื้นท่ีตําบลตําบลกําปง มีพื้นท่ีท้ังหมด 53.007 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,129.37 ไร 
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ภูมิประเทศ 

สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเปนท่ีราบ   สภาพดินท่ัวไปเปนดินรวนปนทรายเก็บความชุมช้ืนไดนอยความอุดม
สมบูรณของดินตํ่า  ลักษณะเปนดินเค็ม  ในฤดูแลงจะขาดน้ํา  น้ําในลําคลองจะเค็มมากไมสามารถนําไปใชประโยชน
ไดในบางพื้นท่ี 

การแบงเขตการปกครอง 

ตําบลกําปง  ประกอบดวยหมูบาน  16  หมูบาน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การแบงเขตการปกครอง จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากร 

(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561) 

ลําดับ
ท่ี 

หมูบาน จํานวน
ครัวเรือน 

คิดเปน
รอยละ 

ชาย หญิง รวม คิดเปน
รอยละ 

1 หมู 1   บานซาด 134 5.00 254 230 484 4.99 
2 หมู 2   บานกระเสียว 133 4.97 223 243 466 4.80 
3 หมู 3   บานจอก 198 7.39 333 350 683 7.04 
4 หมู 4   บานจาน 367 13.70 584 637 1,221 12.59 
5 หมู 5   บานหนองแวง 69 2.58 128 154 282 2.91 
6 หมู 6   บานออ 190 7.09 343 360 703 7.25 
7 หมู 7   บานนา 193 7.20 339 364 703 7.25 
8 หมู 8   บานกําปง 153 5.71 253 265 518 5.34 
9 หมู 9   บานใหมนาร ี 154 5.75 325 316 641 6.61 
10 หมู 10 บานโนนหัวนา 239 8.92 405 394 799 8.24 
11 หมู 11  บานตะกุด 147 5.49 252 286 538 5.55 

12 หมู 12  บานไพล 160 5.97 313 327 640 6.60 

13 หมู 13  บานจานเหนือ 129 4.82 229 221 450 4.64 

14 หมู 14  บานออเหนือ 188 7.01 350 347 697 7.19 

15 หมู  15  บานนารีพัฒนา 108 4.03 178 200 378 3.89 

16 หมูท่ี 16  บานใหมพัฒนา 117 4.37 226 266 492 5.07 

รวม 2,679 100 4,735 4,960 9,695 100 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา  ตําบลกําปงมีจํานวนครัวเรือนท้ังส้ิน 2,679  ครัวเรือน  โดยหมู 4  เปนหมูบานท่ีมี
จํานวนครัวเรือนมากท่ีสุด  คือ 367  ครัวเรือน หมูบานท่ีมีจํานวนครัวเรือนนอยท่ีสุดคือหมู 5 คือมีจํานวนเพียง
ครัวเรือน  69  ครัวเรือน  
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากร  

 

  ตารางท่ี 2    จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริง  

  จากผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับหมูบาน (จปฐ.) พ.ศ. 2559 

ชวงอายุประชากร จํานวนเพศชาย จํานวนเพศหญิง   จํานวนรวม   

นอยกวา  1 ปเต็ม 
1  ปเต็ม – 2  ป 
3  ปเต็ม – 5  ป 
6 ปเต็ม – 11  ป 
12  ปเต็ม – 14  ป 
15  ปเต็ม – 17 ป 
18  ปเต็ม – 25  ป 
26  ปเต็ม – 49  ปเต็ม 
50  ปเต็ม – 60  ปเต็ม 
มากกวา 60 ปเต็มข้ึนไป 

35 
62 
126 
316 
157 
170 
441 
1,320 
513 
591 

35 
55 
136 
289 
158 
148 
449 
1,365 
629 
792 

70 
117 
262 
605 
315 
318 
890 
2,685 
1,142 
1,383 

รวมท้ังหมด 3,731 4,056 7,787 

   หมายเหตุ * จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริงอาจไมเทากับจํานวนประชากรท่ีมีอยูในทะเบียนบานได 
จากตารางท่ี 2  พบวาประชากรชวงอาย ุ26 – 49 ป ซึ่งอยูในชวงของวัยทํางาน มีจํานวนมากท่ีสุด  
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การใชประโยชนจากพื้นท่ี 

  ตารางท่ี  3      ขอมูลการใชประโยชนจากท่ีดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 
หมูบาน 

พื้นท่ีทํา
การเกษตร 

พื้นท่ี
สาธารณะ 

พื้นท่ี 
ทุงหญา 

พื้นท่ีอยู
อาศัย 

รวมพื้นท่ี 
ท้ังหมด 

คิดเปน 
รอยละ 

หมู 1   บานซาด 2,783 - - 97 2,880 8.00 
หมู 2   บานกระเสียว 2,720 49 - 76 2,845 7.90 

หมู 3   บานจอก 1,449 - - 105 1,554 4.31 

หมู 4   บานจาน 3,524 94 - 74 3,692 10.25 
หมู 5   บานหนองแวง 1,200 20 - 99 1,319 3.66 
หมู 6   บานออ 2,805 44 - 77 2,926 8.12 
หมู 7   บานนา 1,876 109 - 98 2,083 5.78 
หมู 8   บานกําปง 2,390 51 - 100 2,541 7.05 
หมู 9   บานใหมนาร ี 2,229 56 - 81 2,366 6.57 
หมู 10 บานโนนหัวนา   1,900 95 - 90 2,085 5.79 
หมู 11 บานตะกุด 2,175 49 - 115 2,339 6.49 
หมู 12 บานไพล 1,858 137 - 82 2,077 5.76 
หมู 13 บานจานเหนือ 2,540 55 - 103 2,698 7.49 
หมู 14 บานออเหนือ 2,675 55 - 72 2,802 7.78 
หมู 15 นารีพัฒนา 1,660 54 - 76 1,790 4.97 
หมู 16 ใหมพัฒนา - - - - - - 
รวม 33,784 868 - 1,345 35,997 100 
คิดเปนรอยละ 93.85 2.41 0 3.73 100  

   จากตารางท่ี 3 พบวา  ตําบลกําปงใชพื้นท่ีสําหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ  
93.85  ของพื้นท่ีท้ังหมด 
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การประกอบอาชีพ 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบการประกอบอาชีพ (พ.ศ. 2559) 

  เพศชาย (คน)  เพศหญิง (คน)  รวม (คน)  คิดเปนรอยละ 

ไมมีอาชีพ 

กําลังศึกษา 

ทํานา 

ทําไร 

ทําสวน 

ประมง 

ปศุสัตว 

รับราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท 

รับจางท่ัวไป 

คาขาย 

ธุรกิจสวนตัว 

อื่น ๆ ไมระบุ 

232 

806 

1,046 

3 

2 

0 

0 

26 

1 

30 

1,311 

63 

65 

17 

314 

844 

1,287 

- 

- 

0 

0 

31 

2 

63 

1,112 

123 

32 

35 

546 

1,650 

2,333 

- 

2 

0 

0 

57 

3 

93 

2,423 

187 

97 

52 

7.33 

22.16 

31.34 

0.04 

0.03 

- 

- 

0.77 

0.04 

1.25 

32.55 

2.50 

1.30 

0.70 

รวมท้ังหมด 3,602 3,843 7,445 100 

              จากตารางท่ี 4  พบวา  ประชากรในตําบลกําปงสวนใหญจะประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป ซึ่งรายไดสวน
ใหญมาจากการรับจางท่ัวไป  อาชีพรอง คือ ภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา    

แรงงาน   

                 ประชากรตําบลกําปงท้ังหมด  จํานวน  9,695  คน  จากจํานวนครัวเรือนท้ังหมด  2,679  ครัวเรือน  
สวนใหญทุกครอบครัวจะมีแรงงานทําการเกษตร 2-3 คน  สวนท่ีเหลือจะเปนเด็กและผูชรา  แรงงานหนุมสาวจะไป
รับจางทํางานในเมือง  ในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมและบริการ มีการอพยพเคล่ือนยายแรงงานในฤดูแลง 

 

รายได  รายจาย  ในครัวเรือน 

            รายรับสวนใหญจะไดจากการเกษตร  และรับจาง  ปใดเกิดภัยธรรมชาติ ทําใหเกษตรมีรายไดไม
สมดุลกับรายจาย ทําใหเกษตรกรตองเปนหนี้ ท้ังในระบบและนอกระบบ 
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รายได 

ตารางท่ี 5   เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตามแบบสาํรวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน 

บาน รายไดเฉลี่ย/คน/ป  (บาท) 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

หมู 1   บานซาด 31,329.79 32,848.90 34,568 38,575 40,214 

หมู 2   บานกระเสียว 44,847.97 42,678.10 41,250 51,339 46,477 

หมู 3   บานจอก 31,180.45 35,313.97 76,929 94,686 109,351 

หมู 4   บานจาน 41,568.98 43,238.91 51,749 63,348 68,241 

หมู 5   บานหนองแวง 37,388.77 37,383..44 38,132 38,845 38,431 

หมู 6   บานออ 48,692.20 50,051.23 54,744 68,083 63,837 

หมู 7   บานนา 32,123.70 47,708.22 47,980 61,060 55,490 

หมู 8   บานกําปง 53,706.94 46,369.11 55,911 54,489 58,201 

หมู 9   บานใหมนาร ี 44,050.37 42,587.32 48,944 56,712 51,828 

หมู 10 บานโนนหัวนา   42,297.52 49,352.25 52,677 97,522 90,396 

หมู 11 บานตะกุด 34,798.65 40,151.69 41,150 56,264 55,264 

หมู 12 บานไพล 32,841.22 33,047.86 34,712 43,900 46,094 

หมู 13 บานจานเหนือ 34,955.96 34,001.84 43,467 61,515 58,880 

หมู 14 บานออเหนือ 44,634.75 48.341.44 52,848 53,515 52,101 

หมู 15 นารีพัฒนา 46,248.99 69,399.64 41,458 49,870 46,121 

รายไดเฉลี่ยท้ังตําบล 40,430.47 43,465.01 45,341 889,723 927,403 

                              
จากตารางท่ี  5  พบวา รายไดเฉล่ียท้ังตําบลของประชากร มีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกๆ ป ท้ังนี้หมูบานท่ีมีรายได

เฉล่ียในป 2560  สูงท่ีสุด คือ บานโนนหัวนา หมูท่ี 10  สวนหมูบานท่ีมีรายไดเฉล่ียในป 2560  ตํ่าสุด คือ บานซาด 
หมูท่ี 1 
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ศาสนา  
ตารางท่ี 6   เปรียบเทียบการนับถือศาสนาของประชากร 

ศาสนา จํานวนเพศชาย จํานวนเพศหญิง จํานวนรวม คิดเปนรอยละ 

พุทธ 

คริสต 

อิสลาม 

ซิกซ 

ฮินดู 

อื่น ๆ 

3,596 

1 

1 

2 

1 

1 

3,836 

3 

1 

0 

0 

3 

7,432 

4 

2 

0 

1 

4 

99.83 

0.05 

0.03 

0.03 

0.01 

0.05 

รวมท้ังหมด 3,602 3,843 7,445 100 

จากตารางท่ี  6  จะพบวา ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  และมีวัดในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลกําปง  จํานวน  10  แหง  ดังนี้ 

1. วัดบานซาด  6. วัดบานออ 
2. วัดบานกระเสียว 7. วัดบานนา 
3. วัดบานจอก  8. วัดบานกําปง 
4. วัดบานจาน  9. วัดบานใหมนารี 
5. วัดศรีชลสินธุ  10.วัดบานไพล 

สาธารณสุข    

                       ตําบลกําปงมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกําปง  1  แหง ต้ังอยูท่ีบานจานเหนือ หมูท่ี 13 ซึ่ง
เปนจุดศูนยกลางของตําบลและมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขอยู  8 คน  ประกอบดวย  ขาราชการ  3 คน  ลูกจางช่ัวคราว
มี  5  คน  ไดมีการฝกอบรมตัวแทนในหมูบานของสาธารณสุข คือ อสม. ซึ่งท้ังตําบลมี อสม.จํานวน  210  คน  โดย
จะทํางานชวยเหลือเจาหนาท่ี และมีการมอบหมายใหชวยดูแลงานสาธารณสุขในหมูบาน  
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การศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา จํานวนเพศชาย จํานวนเพศหญิง จํานวนรวม คิดเปนรอยละ 

เคยศึกษา 

อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 

ตํ่ากวาช้ันประถมศึกษา 

จบช้ันประถมศึกษา 

    (ป.4,ป.7,ป.6) 

มัธยมศึกษาตอนตน 

   (มศ.1-3,ม.1-3) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   (มศ.4-5,ม.4-6,ปวช) 

ปวส,อนุปริญญา 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

สูงกวาปริญญาตร ี

136 

141 

218 

2,038 

 

671 

 

358 

 

101 

66 

2 

168 

136 

187 

2,313 

 

536 

 

451 

 

118 

142 

5 

304 

277 

405 

4,351 

 

1,207 

 

809 

 

219 

208 

7 

3.90 

3.56 

5.20 

55.88 

 

15.50 

 

10.39 

 

2.81 

2.67 

0.00 

รวมท้ังหมด 3,731 4,056 7,787 100 
 
สถานศึกษา     ตําบลกําปงมีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน  6  แหง  ดังนี้ 

1.  โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ ต้ังอยู หมูท่ี    2   บานกระเสียว 
2.   โรงเรียนศรีชลสินธุ   ต้ังอยู หมูท่ี    5   บานหนองแวง 
3.   โรงเรียนบานจาน   ต้ังอยู หมูท่ี    4   บานจาน 
4.   โรงเรียนบานนา   ต้ังอยู หมูท่ี    7   บานนา 
5.   โรงเรียนบานกําปง   ต้ังอยู หมูท่ี    8   บานกําปง 
6.   โรงเรียนบานออไพล   ต้ังอยู หมูท่ี  14   บานออเหนือ 
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 ตารางท่ี 7  จํานวนโรงเรียนและนักเรียน  (ขอมูล  ณ  เดือนมิถุนายน 2560) 

ลํา 

ดับ 

 

โรงเรียน 

จํานวนนักเรียน (คน) จํานวน 
ครู 

อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

1. บานจาน 54 31 22 23 24 13 19 26 23 32 267 18 

2. บานนา 60 30 24 25 26 31 23 20 20 18 277 17 

3. บานออไพล 41 9 15 18 11 21 23 - - - 138 9 

4. ศรีชลสินธุ 72 11 12 16 16 22 9 - - - 116 10 

5. บัวปุนสันฯ  19 9 8 5 8 8 9 - - - 66 6 

6. บานกําปง 18 8 9 3 5 9 6 - - - 58 4 

 รวมทั้งสิ้น 264 98 90 90 90 104 89 46 43 50 922 64 

จากตารางท่ี 7  พบวาตําบลกําปงมีจํานวนโรงเรียนท่ีสามารถจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ม.1-ม.3) มีเพียง 2 
โรงเรียนเทานั้น ซึ่งไมสามารถรองรับการศึกษาของบุตรหลานไดครบและไมครอบคลุมท้ังตําบล ดังนั้น นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาช้ัน ป.6 แลว สวนหนึ่งจึงตองเดินทางไปเรียนตอท่ีเขตตําบลใกลเคียง ท้ังในตัวอําเภอโนนไทยและอําเภอ
เมืองนครราชสีมา  ทําใหบุตรหลานของประชาชนในตําบลไมไดรับความสะดวกในการศึกษาตอ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 มีปอมยามสายตรวจ  1  แหง ต้ังอยู ถนนสายหนองกระสัง-สําโรง บานจอก หมูท่ี 3 ตําบลกําปง             มี
เจาหนาท่ีตํารวจประจําปอม 3 นาย  และอาสาสมัครตํารวจบาน จํานวน  51 นาย 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มีศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 1 แหง และมีสมาชิก อปพร.  จํานวน  50  คน  
และมีหนวยกูชีพฉุกเฉิน จํานวน  1  ชุด 
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งานสวัสดิการและการสงเคราะห 
ตารางท่ี 8  ขอมูลการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ   (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2560) 
 

หมูท่ี จํานวนผูไดรับการสงเคราะห (คน) 
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส รวม 

1 77 12 - 89 
2 67 16 - 83 
3 112 25 5 142 
4 203 38 4 245 
5 42 8 - 50 
6 119 21 2 142 
7 92 21 1 114 
8 100 19 1 120 
9 86 12 - 98 

10 103 22 1 125 
11 91 15 2 108 
12 105 19 - 124 
13 77 17 - 94 
14 119 18 - 137 
15 58 15 3 76 
16 74 12 1 87 
รวม 1,525 290 20 1,835 

   
สายสัมพันธของคนในสังคม/ ความขัดแยง  ( ครอบครัว,ภายในหมูบาน,ภายนอกหมูบาน )  

                       ตําบลกําปงในสังคมของคนสวนใหญ จะมีความสัมพันธกันในระบบเครือญาติและระบบสังคม
ครอบครัวจะเปนครอบครัวใหญ จะมีท้ังพอ แม ลูก หลาน ตา ยาย  อยูในครอบครัวเครือญาติ ซึ่งจะสังเกตไดจาก
นามสกุลท่ีใช จะมีการขยายหรือแยกครอบครัวไปต้ังบานเรือนอยู ก็ยังคงมีความสัมพันธกันรวมท้ังภายนอกหมูบาน
ดวย โดยฐานใหญจะนับถือกันตามระบบเครือญาติ 
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แหลงน้ํา 

ตารางท่ี 9  สภาพแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีอยู  

ลําดับ ช่ือหมูบาน แหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน หมายเหตุ 

1 หมู 1   บานซาด - สระตะวนัออก,สระ
ตะวันตก,สระวัด 

 

2 หมู 2   บานกระเสียว บึงหนองบัว,คลองขาม,คลองก่ํา สระวัด ,บึงกระเสียว  

3 หมู 3   บานจอก คลองจอก,คลองกลํ่า,คลองผักบุง สระวัด,สระประปา  

4 หมู 4   บานจาน คลองลุง,คลองข้ีนาค,หวยลําเชียงไกร สระวัด  

5 หมู 5   บานหนองแวง บึงหนองแวง,คลองจอก สระโรงเรียน  

6 หมู 6   บานออ บึงออ,หวยลําเชียงไกร -  

7 หมู 7   บานนา หวยลําเชียงไกร สระวัด  

8 หมู 8   บานกําปง คลองกลํ่า,คลองผักบุง,บึงพิมาน สระวัด,สระ กสช.  

9 หมู 9   บานใหมนาร ี หวยลําเชียงไกร,คลองวังจาน สระวัด  

10 หมู 10 บานโนนหัวนา   หวยลําเชียงไกร,อางทาหลังหลาด,บึง
กะตังนอย 

-  

11 หมู 11 บานตะกุด หวยลําเชียงไกร,กุดโพธิ์ -  

12 หมู 12 บานไพล หวยลําเชียงไกร,คลองจอก,บึงกระตัง สระกลางบาน  

13 หมู 13 บานจานเหนือ หวยลําเชียงไกร,คลองลุง -  

14 หมู 14 บานออเหนือ หวยลําเชียงไกร,บึงออ -  

15 หมู 15 นารีพัฒนา - สระ กสช.,สระปาชา  

จากตารางท่ี 9 พบวา  ตําบลกําปงมีแหลงน้ําธรรมชาติและมนุษยสรางข้ึนจํานวน 16 แหง โดยเฉพาะแหลง
น้ําธรรมชาติท่ีมีอยูจํานวนมาก ซึ่งราษฎรไมสามารถนําน้ําข้ึนมาใชประโยชนไดเต็มท่ี 
  สวนในฤดูฝนแหลงน้ําดังกลาวก็ไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชไดตลอดท้ังป  นอกจากนี้ ในพื้นท่ียังประสบปญหา
อุทกภัยน้ําทวมในชวงฤดูมรสุมอยูบอยครั้ง  แสดงใหเห็นถึงการขาดการบริหารจัดการทรัพยากรแหลงน้ําท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 

 แหลงน้ําใตดิน 

                       ตําบลกําปงไมสามารถท่ีจะนําน้ําใตดินมาใชประโยชนได เพราะมีปญหาเรื่องน้ําเค็มและกรอย จึง
ไมมีการขุดเจาะน้ําใตดินมาใชประโยชน 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562-2564) หนา 18 

 

 

แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน 

                       มีการขุดสระน้ํา เพื่อใชประโยชนในการอุปโภค และเปนแหลงผลิตน้ําประปา ซึ่งหมูบานในตําบล
กําปงมีน้ําประปาใชครบทุกหมูบาน   ซึ่งก็เพียงพอตอการอุปโภค  สวนน้ําสําหรับการบริโภค จะมีการกักเก็บน้ําฝนไว
ใชตลอดท้ังป  

สภาพภูมิอากาศ     

                       สภาพภูมิอากาศของตําบลกําปง    จัดอยูในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน(Tropical 

monsoon climate) ซึ่งแบงได 3 ฤดู  คือ ฤดูฝนเริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานทะเลและมหาสมุทร ทําใหมีอากาศชุมช้ืนและฝนตกชุก  สวนฤดูหนาวเริ่มต้ังแตเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็นและ
ความแหงแลงมา  สําหรับฤดูรอนเริ่มต้ังแตเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งมีอากาศรอนและอบอาว 

  ปริมาณน้ําฝน  มีปริมาณน้ําฝนรวมเฉล่ียท้ังป 1,023.3 มิลลิเมตร  จํานวนวันฝนตกประมาณ 
120.3 วัน  เดือนกันยายนมีปริมาณน้ําฝนมากท่ีสุด  221.8 มิลลิเมตร  และเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ําฝนนอยท่ีสุด  
3.4 มิลลิเมตร 

  อุณหภูมิ  มีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังป 27.1 องศาเซลเซียส  เดือนเมษายนมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 29.8 
องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคมมีอุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุด 23.3 องศาเซลเซียส 

  ความช้ืนสัมพัทธ  มีความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียท้ังป  70 เปอรเซ็นต  เดือนกันยายนมีความช้ืนสัมพัทธ
เฉล่ียสูงสุด 80 เปอรเซ็นต  และเดือนกุมภาพันธและมีนาคมมีความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียตํ่าสุด 61 เปอรเซ็นต 

 
การแบงสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
  เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงกําหนดโครงสรางสวนราชการภายในออกเปน 6 กอง  ซึ่ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปงจะเปนผูควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยมีรองนายก อบต.กําปง
สองคน เปนผูชวยเหลือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปงมอบหมาย  และมีปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กําปงเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกําปงและรับผิดชอบดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลกําปงใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจ
หนาท่ีตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปงมอบหมาย   
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ซึ่งปรากฏตามโครงสรางดังนี ้
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สวนราชการท้ัง 6 สวนจะมีหัวหนาสวนราชการ  จํานวน 1 คน รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติราชการ
ภายใน  ซึ่งในแตละสวนราชการไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบไวดังนี้ 
 

1. สํานักงานปลัด มีหัวหนาสํานักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานท่ัวไป 6) เปนผูรับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน ซึ่งแบงออกเปน 4 ฝาย คือ 

1.1 ฝายบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
-งานสารบรรณ 
-งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
-งานบริหารงานบุคคล 
-งานเลือกต้ัง 
-งานตรวจสอบภายใน 
-งานกิจการสภา 
-งานสวัสดิการและการสงเคราะห 

        1.2 ฝายนโยบายและแผน   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
   -งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   -งานวิชาการ 
   -งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
   -งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
   -งานงบประมาณ 
        1.3 ฝายกฎหมายและคดี มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
   -งานกฎหมายและนิติกรรม 

   นายก อบต. 

 

รองนายก อบต. รองนายก  

 

 ปลัด 

 

กองสวัสดิการสังคม กองชาง กองคลัง สํานักงานปลัด 

รองปลัด อบต. 
 

กองการศึกษา กองสงเสริมการเกษตร 
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   -งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
   -งานรองเรียนและรองทุกข 
   -งานระเบียบการคลัง 
   -งานขอบัญญัติ อบต. 
        1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  -งานอํานวยการ 
 -งานปองกัน 
 -งานชวยเหลือฟนฟู 
 -งานกูภัย 
1.5  ฝายอนามัยและส่ิงแวดลอม มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 -งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
 -งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
 -งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 

     1.6  ฝายสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 -งานอนามัยชุมชน 
 -งานปองกันยาเสพติด 
 -งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ 
     1.7  ฝายรักษาความสะอาด มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 -งานรักษาความสะอาด 
 -งานกําจัดขยะและน้ําเสีย 
 -งานควบคุมส่ิงปฏิกูล 
     1.8  งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 -งานสงเสริมและเผยแพร 
2. กองคลัง  มีผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)  เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 

โดยแบงออกเปน 4 ฝาย คือ 
2.1 ฝายการเงิน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

-งานรับ-เบิกจายเงิน 
-งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
-งานเก็บรกัษาเงิน 

       2.2  ฝายบัญชี  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
   -งานการบัญชี 
   -งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
   -งานการเงินและงบทดลอง 
   -งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
       2.3  ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
   -งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 
   -งานพัฒนารายได 
   -งานควบคุมกิจการการคาและคาปรับ 
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   -งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
       2.4  ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
   -งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
   -งานพัสดุ 
   -งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ 
 

3. กองชาง  มีผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 7) เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
โดยแบงออกเปน 4 ฝาย คือ 

3.1 ฝายกอสราง มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
-งานกอสรางและบูรณะถนน 
-งานกอสรางและบูรณสภาพและโครงการพิเศษ 
-งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
-งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

        3.2  ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
   -งานสถาปตยกรรม และมัณฑนศิลป 
   -งานวิศวกรรม 
   -งานประเมินราคา 
   -งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
   -งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
   -งานออกแบบ 
       3.3  ฝายประสานสาธารณูปโภค มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
   -งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
   -งานระบายน้ํา 
       -งานจัดตกแตงสถานท่ี 
         3.4  ฝายผังเมือง มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
   -งานสํารวจและแผนท่ี 
 

4. กองการศึกษา มีหัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา 6) 
เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน 2 ฝาย คือ 

4.1 ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
-งานกิจการศาสนา 
-งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
-งานกิจการเด็กและเยาวชน 
-งานกีฬาและนันทนาการ 

       4.2  ฝายกิจการโรงเรียน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
   -งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

5. กองสงเสริมการเกษตร มีหัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร 6) 
เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 2 ฝาย คือ 
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5.1 ฝายสงเสริมการเกษตร มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
-งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี 
-งานสงเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุพืช 
-งานปองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
-งานเพาะชําและปุยเคมี 
-งานสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร 
-งานบรรจุภัณฑและรานคาสาธิต 

       5.2  ฝายสงเสริมปศุสัตว   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
   -งานวิชาการปศุสัตวและเทคโนโลยี 
   -งานสงเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุสัตว 
   -งานเพาะพนัธุและอนุบาลสัตว 
   -งานปองกันรักษาโรคและกักสัตว 

6.  กองสวัสดิการสังคม มีหัวหนาสวนสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 
6) เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 6 ฝาย คือ 

     6.1  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
     6.2  งานสังคมสงเคราะห 
     6.3  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
     6.4  ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถ่ิน 
     6.5  งานสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนชรา คนพิการ ผูปวยเอดส และการสงเคราะหผูดอยโอกาส 
     6.6  งานอื่นๆท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนบุคลากรท้ังหมด 

 
 

จํานวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา 

ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวท. ปวช. ม.6 ม.3 ป.6 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา 
พนักงานจางตามภารกิจ 
พนักงานจางท่ัวไป 

21 
2 
7 
9 

7 
- 
- 
- 

12 
- 
2 
1 
 

2 
1 
5 
3 

- 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
2 

- 
- 
- 
3 

- 
- 
- 
- 

รวม 39 7 15 4 1 1 2 3 - 
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ตารางเปรียบเทียบรายรับยอนหลัง 
 

รายรับ ป 2558 ป 2559 ป 2560 
ก. รายไดภาษีอากร 
    1. หมวดภาษีอากร 
        1.1 ภาษีบํารุงทองท่ี 
          1.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
          1.3 ภาษีปาย 
          1.4 อากรฆาสัตว 
          1.5 ภาษีสุรา 
          1.6 ภาษีสรรพสามิต 
          1.7 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต หรือ 
                ลอเล่ือน 
          1.8 ภาษีมูลคาเพิ่ม 
          1.9 คาภาคหลวงปโตรเลียม 
          1.10 คาภาคหลวงแร 
          1.11 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร 
    1. หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และ 
        ใบอนุญาต 
        1.1 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม 
          1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียน
พาณิชย 
          1.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 
          1.4  คาปรับการผิดสัญญา 
          1.5 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือ
กําจัด ส่ิงปฏิกูล 

 
87,476.70 
20,200.00 

956.00 
- 

1,795,787.16 
2,442,626.46 

- 
 

8,101,131.98 
141,122.67 

95,827.34 
254,794.12 

 
 
 

681,508.00 
 

800.00 
 

2,211.00 
 

193,336.00 
- 

 
71,147.99 
30,283.19 

2,888.00 
- 

2,024,813.50 
3,488,155.19 

613,822.80 
 

8,126,821.80 
100,199.53 
81,067.995 
236,977.75 

 
 
 

567,665.00 
 

540.00 
 

3,001.00 
 

30,604.00 
- 

 
80,000.00 
35,000.00 

3,000.00 
- 

1,975,270.00 
2,855.820.00 

500,000.00 
 

8,708,480.00 
155,210.00 
105,380.00 
280,170.00 

 
 
 

749,650.00 
 

1,000.00 
 

3,000.00 
 

30,0000.00 
- 
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รายรับ ป 2558 ป 2559 ป 2560 
      
     2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
        2.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
        
      3. หมวดรายไดจาดสาธารณูปโภคและ 
           การพาณิชย 
          3.1 รายไดจากคาใบอนุญาตใชน้ําประปา 
          3.2 รายไดจากการจําหนายน้ําประปา 
 
     4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
        4.1 คาขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา 
        4.2 รายไดเบ็ดเตล็ด 
 
ค. รายไดจากทุน 
 
ง. เงินชวยเหลือ 
    1. เงินอุดหนุนท่ัวไป 
    2. เงินอุดหนุนประเภทรางวัลในการมีความ 
        พยายามและผลงานดานการจัดเก็บภาษี 
    3. เงินอุดหนุนท่ัวไปตามแนวทางยุทธศาสตร 
        พัฒนาจังหวัด 
    4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

 
 

212,817.09 
 
 
 
- 
- 
 
 

102,000.00 
93,910.00 

 
- 
 
 

15,149,182.00 
- 
 
- 
 
- 

 
 

267,684.91 
 
 
 
- 
- 
 
 

345,500.00 
64,560.00 

 
- 
 
 

14,546,965.00 
- 
 
- 
 
- 

 
 

300,000.00 
 
 
 
- 
- 
 
 

350,000.00 
100,000.00 

 
- 
 
 

15,149,182.00 
- 
 
- 
 
- 

รวมท้ังสิ้น 33,681,632.997 34,877,930.23 36,120,584.00 
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ตารางเปรียบเทียบรายจายตามแผนงานยอนหลงั 

ดาน /แผนงาน ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ดานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานบรหิารท่ัวไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
- แผนงานการศึกษา 

ดานการเศรษฐกิจ 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการพาณิชย 

ดานการดําเนินงานอื่น 
- แผนงานงบกลาง 
 

 

 
10,518,439.72 

2,858,500.00 
 

611,400 
197,959 

    
11,270,096.09 

125,000.00 
 

682,050.00 
 

5,316,094.13 
 

60,000.00 
- 

1,583,180.00  

15,075,339.67 

 
12,721,530.00 

427,500.00 
 

575,000.00 
674,050.00 

9,441,530.00 
80,000.00 

 
1,065,000.00 

 
6,023,890.00 

 
481,749.00 

- 
1,643,000.00 

 
2,435,900.00 

 

 
14,039,060.00 

390,000.00 
 

831,500.00 
842,220.00 

10,612,920.00 
125,000.00 

 
1,005,000.00 

 
6,208,884.00 

 
441,000.00 

- 
1,800,000.00 

 
1,625,0000.00 

 
 

รวมท้ังสิ้น 30,637,004.00 35,569,149.00 37,920,584.00 
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ยุทธศาสตรวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติองคการบรหิารสวนตําบลกําปง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 

เปาหมาย   

“สรางสังคมท่ีไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ” 

 วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริมเสริมสรางจิตสานึกและคานิยมใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติวิสัยทัศนในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลกําปง รวมท้ังการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานมีวินัย
เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบท่ีจะเปนกลไกในการแกไขปญหาการพัฒนาตลอดจนเปนการวางรากฐานในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกําปงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน 

๑. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตอตานการทุจริต 
- เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหารเจาหนาท่ีใหมีจิตสาธารณะ 
 

๒. ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริตนําหลัก 
- นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน

ตอตานการทุจริต 
- พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
- สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต    
- สรางความต่ืนตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ

กฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

- บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เปาหมาย   
๑. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
๒. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค 

เพื่อใชเปนแนวทางใหยึดถือปฏิบัติของพนักงาน/พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลกําปง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีกรอบนโยบายและคูมือการดําเนินการ/การทํารายงานสรุป เพื่อใชในการ
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ติดตามประเมินผลเพื่อมิใหเกิดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลกําปง รวมท้ังการ
รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย  กฎและระเบียบท่ีจะเปนกลไกในการแกไข
ปญหาการพัฒนาตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 - การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย 
 - พัฒนากรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 - พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

   - กําหนดมาตรการวิเคราะหความเส่ียงและการใชจายงบประมาณ 
 

  ๒. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
   - เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและตรวจสอบได 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

เปาหมาย   

๑.  กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปล่ียนแปลงสูกระบวนการทํางาน
เชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

๒. มีการบูรณาการ การทํางานระหวางองคกรท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต 
๓. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต 

วัตถุประสงค 

เพื่อมุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพสงเสริมการกระจายอํานาจสูระดับกองสรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริตปรับปรุงแกไขและพัฒนาเทศบัญญัติขอบังคับ              
ท่ีเอื้อประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจรติใหมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน 
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 

๒.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 
๒.๒ พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม          

ในการปองกันการทุจริต 
๒.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการ

ปองกันการทุจริต 
๒.๔พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต 
 

  ๒. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
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       ๒.๑ สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
       ๒.๒ กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ 
  ๓. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต 
       ๓.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมี
ความเปนมืออาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

     ๓.๒ ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เปาหมาย   

  ๑. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๒. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง 

วัตถุประสงค 
เพื่อมุงพัฒนาระบบการรองเรียนของหนวยงานใหมีความรวดเร็ว เขาถึงงาย ประหยัดคาใชจายใน

การเดินทาง หรือจัดสงเอกสาร เพิ่มการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อแกไข
สภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่องสรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติ
กับองคกรทุกภาคสวน 

มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน 
๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันการทุจริต 
 ๑.๑  การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมี 

ความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 
   ๑.๒ การสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน  
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สวนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต 

1 .1  ก า ร ส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก
บุ ค ล า ก ร ท้ั ง
ข า ร า ช ก า ร 
ก า ร เ มื อ ง ฝ า ย
บ ริ ห า ร 
ข า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง              
ฝายสภาทอง ถ่ิน 
และฝายประจํา
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 

1.1.1.ดวยการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชน 
(1) โครงการบรหิารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการสมุดความดี
พนักงานจาง 
(3)โครงการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
(4)มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการ 
1.1.2 ดวยความประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม  
(1) โครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริ ยธร รม
ใหแกคณะผูบริหาร 
(2) โครงการพัฒนานักเรียน
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ตําบลกําปง 
 
1.1.3 ดวยการไมกระทํา
ใ ห เ กิ ด ก า ร ขั ด กั นแห ง
ผลประโยชน/ผลประโยชน
ทับซอน 
(1) กิจกรรมใหความรู เรื่อง 
ผลประโยชนทับซอนใหกับ
บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(2) มาตรการ “ปลูกฝงองค
ความรูใหมีความเขาใจ
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
เกี่ยวกับ Conflict of 
Interest” 

 รวม ภารกิจตาม
มิติ  1.1 

จํานวน  5  โครงการ 
          1  กิจกรรม 
           2 มาตรการ 

50,000 50,000 50,000  

 1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

1.2.1 สรางจิตสํานึกและ
ตระหนักในการตอตานการ
ทุจริต 
(1)  สร า งค า นิยม  สั งคม
คุณธรรมตานการทุจริต  

1.2.2 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 
(1) การจัดอบรมใหความรู
กับประชาชนภายในตําบล
กําปง เชน ภาษีโรงเรียน 
ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองท่ี 
แผนท่ีภาษี การจัดซื้อจัดจาง 
การพัสดุ 
(2) การปรับปรุงฐานขอมูล
ในการจัดทําแผนท่ีภาษี 
1.2.3 สรางจิตสํานึกและ
คว า มต ร ะ ห นั ก ใ นก า ร
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(1) โครงการฟนฟูอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2)โครงการสงเสริมอาชีพ
ต า ม แ น ว ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง   
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30,000 
 

20,000 
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30,000 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 

20,000 
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30,000 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 

20,000 

 

 

 รวม ภารกิจตาม 
มิติ 1.2 

จํานวน  3 โครงการ 
          3  กิจกรรม 

230,000 230,000 230,000  

 1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 ในความซ่ือสัตว
สุจริต 

(1) นําหลักสูตรโตไปไม
โกงมาปรับใชในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

(2)โครงการคุณธรรม
สานสายใยครอบครัว 

 
 
0 
 
 
 
0 
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0 
 
 

 
 
0 
 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

(3)กิจกรรมสงเสริมสภา
เด็กเยาวชนตอตานการ
ทุจริต 

 
1.3.2 สรางจิตสํานึกและ
คว า มต ร ะ ห นั ก ใ นก า ร
ตอตานการทุจริต 

(1) เสริมประสบการณ 
ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู 
(2) จัดทําประวัติบอก
เลาชุมชน/หมูบานและ
ตําบล 
1.3.3.สรางจิตสํานึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น จิ ต
สาธารณะ 
(1) สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในจิตสาธารณะ 
( 2)  โ ค ร ง ก า ร เ รี ย น
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
ของเยาวชนและประชาชน
ตําบลกําปง 

 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 

30,000 

 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 

30,000 

 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 

30,000 

 
 

รวม ภารกิจตาม
มิติ 1.3 

จํานวน 4 กิจกรรม 
          2 โครงการ 

30,000 30,000 30,000  

   
รวม มิติ ที่ 1 

 2 มาตรการ  
9 กิจกรรม 
9 โครงการ  

280,000 280,000 280,000  

มิติ 2 
  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

( 1)  กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ก า ศ
เจตจํานงตอตานการทุจริต
ของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(2) โครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม
ใหแกคณะผูบริหาร 
(3) ผูบริหารประกาศ
นโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใส/ตรวจสอบได 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 
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0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 รวมภารกิจตาม

มิติ 2.1 
จํานวน 1 มาตรการ  
        1 กิจกรรม 

              1 โครงการ 

0 0 0  

 2.2 มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 สรางความโปรงใน
ในการบริหารงานบุคคลให
เปนไปตามหลักคุณธรรม 
(1) มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล 
(2) มาตรการออกคําสั่ ง
มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และหัวหนาสวนราชการ 
(3) กิจกรรม “สรางความ
โปร ง ใส ในการ พิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน” 
 
2.2.2 สรางความโปรงใส
ใ นก า ร บ ริ ห า ร กา ร เ งิน
งบประมาณ การ จัดหา
พั ส ดุ ฯ โ ด ย ยึ ด ถื อ ต า ม
กฎหมาย ระเ บียบอยาง
เครงครัด 
(1) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย
ประจําป” 
(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ” 
(3) กิจกรรม “สรางความ
โปร ง ใสในการใชจ ายเงิน
งบประมาณ” 
(4) โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัด
จาง 
 
2.2.3.สรางความโปรงใสใน
การใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพื่อใหเกิด
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0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562-2564) หนา 33 

 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ 
(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึง
พ อ ใ จ แ ก ป ร ะ ช า ช น โ ด ย
ทัด เ ที ยม กันและ ไม เลื อก
ปฏิบัติ 
(2) โครงการจางสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ 
(3) กิจกรรมการใชบัตรคิวใน
การติดตอราชการ 
(4) มาตรการ “ยกระดับ
คุ ณ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชน” 
(5) จัดทําคูมืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนในการ
ใชบริการ 
(6)แสดงข้ันตอน ระยะเวลา 
อัตราคาบริการชัดเจน 
 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.2 

จํานวน  3  มาตรการ 
           8  กิจกรรม 
           2  โครงการ 

0 0 0  

 2.3 มาตรการ
การใช ดุลยพินิจ
แ ล ะ ใ ช อํ า น า จ
หนาท่ีให เปนไป
ต า ม ห ลั ก ก า ร
บ ริ ห า ร กิ จก า ร
บานเมือง 
ท่ีดี 

2 . 3 . 1  จั ดทํ า แผ นภู มิ  
ข้ั น ต อ น  ร ะ ย ะ เ ว ล า 
ดํ า เ นิ น ก า ร  บ ริ ก า ร
ประชาชน เปดเผย ณ ที่ทาํ
ก า ร แ ล ะ ใ น ร ะ บ บ
สารสนเทศขององค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(1) กิจกรรมการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 
(2) โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 มี ก า ร ก ร ะ จ า ย
อํ า น า จ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร สั่ ง  ก า ร
อ นุญาต  อ นุ มั ติ  ปฏิ บั ติ

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562-2564) หนา 34 

 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ร า ช ก า ร แ ท น ห รื อ
ดําเนินการอื่นใดของผู มี
อํานาจในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
(1 )  ม าตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เ พ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายก อบต. 
(3) มาตรการการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก อบต. 
ปลัด อบต. และหัวหนาสวน
ราชการ 

 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 

 รวม ภารกิจตาม
มิติ 2.3 

 

จํานวน  3  มาตรการ 
          1  กิจกรรม 
          1  โครงการ 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การ เชิ ดชู
เ กี ย ร ติ แ ก
หนวยงาน/บุคคล
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบั ติ
ต น ใ ห เ ป น ท่ี
ประจักษ  
 
 

2.4.1  ยกยองเชิดชูเกียรติ
ที่มีความซ่ือสัตยสุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม 
 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลท่ีชวยเหลือกิจการ
ส า ธ า ร ณ ะ ห รื อ มี จิ ต
สาธารณะ 
2.4.2. ยกยองเชิดชูเกียรติ
ที่ใหความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถ่ิน 
(1) กิจกรรมเชิดชู เ กี ยร ติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

(2)  กิจกรรมรวมพลัง
สรางความสะอาด  Big 
cleaning Day 
2.4.3. ยกยองเชิดชูเกียรติที่
ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(1) กิจกรรมเชิดชู เ กี ยร ติ
ป ร ะ ช า ช น ผู ป ฏิ บั ติ ต า ม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม จํานวน 3 กิจกรรม 20,000 20,000 20,000  



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562-2564) หนา 35 

 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
มิติ 2.4           1 โครงการ 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณ ี
ไดทราบหรือ 
รั บ แ จ ง ห รื อ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

2.5 .1. ดํา เ นินการให มี
ขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรไดปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซ่ือสัตย 
สุ จ ริ ต   มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบานเมืองที่
ดี 
( 1 )  ม า ต ร ก า ร  “จั ด ทํ า
ข อ ต ก ล ง ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ” 
(2)  กิจกรรม “การจั ด ทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล 
กําปง”  
 
2.5.2. มี ก า ร ใ ห ค ว า ม
รวมมือกับหนวยงานราชการ
จั ง ห วั ด  อํ า เ ภ อ ที่ ไ ด
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
(1) กิจกรรม ใหความรวมมือ
กั บหน วยตร วจส อ บ ท่ี ไ ด
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง 
(2 )  มาตรการ  “ให ค วาม
ร ว ม มื อ กั บ ห น ว ย ง า น
ตรวจสอบ ท้ังภาครั ฐและ
องคกรอิสระ” 
( 3 )  ม า ต ร ก า ร  “แ ต ง ต้ั ง
ผู รับผิดชอบเ ก่ียวกับเรื่ อง
รองเรียน”   
 
2.5.3. ดําเนินการใหมีเจาที่
ที่ รับผิดชอบดําเนินการให

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
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0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562-2564) หนา 36 

 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
เปนไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องรองเรียนกลาวหาบุคคล
ใ นอ งค ก ร ปกค รอ งส วน
ทองถ่ินที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
(1) มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
ก ล า ว ห า เ จ า ห น า ท่ี ข อ ง
องคการบริหารสวนตําบลกํา
ป ง ว า ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ฏิ บั ติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีโดย
มิชอบ” 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.5 

จํานวน  4  มาตรการ 
           2  กิจกรรม 
 

0 0 0  

  
รวม มิติที่ 2 

 11 มาตรการ  
13 กิจกรรม 
 5  โครงการ 

20,000 20,000 20,000  

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การสงเสริม
บ ท บ า ท แ ล ะ
การมีสวนรวม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

3.1 จัดให มีและ
เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล
ขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
อ งค ก รปกครอง
สวนทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 

3.1.1.จัดใหมีศูนยขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 
(1) โครงการจัดทําคาบรกิาร
พ้ืน ท่ี เ ว็ ป ไซต ร ายป และ
คาธรรมเนียมข่ือโมเมนเนม
รายป เว็ปไซต ของ อบต.กํา
ปง 
 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง” 
(3) โครงการใหความรู ให
ค วามรู แกพ นักงานส วน
ตําบลและประชาชนท่ัวไป 
เรื่อง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” 
  

 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562-2564) หนา 37 

 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3.1.2.มีการเผยแพรขอมูล
ข า ว ส า ร เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น บุ คคล  ก า ร
บริการงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณ
ราคากลาง รายงานผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป น ไ ป ต า ม
หลักเกณฑวิธีการที่กฎหมาย 
ร ะ เ บี ยบ  กฎข อ บั ง คั บที่
กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตองเผยแพรให
ป ร ะ ช า ช น ท ร า บ แ ล ะ
ตรวจสอบได 
(1) กิจกรรม “การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการเงิน 
การคลงั พัสดุ และทรัพยสิน
ของ อบต. และการรับเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการเงิน
การคลัง” 
  
3.1.3. มีการปดประกาศ 
เผยแพรข อ มูลขาวสาร
เก่ียวกับการปฏิบัติราขการ
ที่ เปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของ
ประชาชน                             
( 1 )  เ ผ ยแพร ข อมู ล การ
ใหบริการตาง ๆ กฎเกณฑ 
ระเบียบกฎหมาย ขอบังคับ
และสถานท่ีใหบริการอยาง
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 3.1 

จํานวน  3  กิจกรรม 
           2   โครงการ 

7,000 7,000 7,000  

 3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่ องรอง เรียน/
ร อ ง ทุ ก ข ข อ ง
ประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน
ในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหนาที่ขององคกร
ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น 
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการ
ที่จะมีผลกระทบตอความ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562-2564) หนา 38 

 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
เปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถ่ิน 
(1 )  โคร งการสัมมนา เชิ ง
ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนบูรณา
การจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนชุมชน 
(2) กิจกรรมการดําเนินงาน
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของ
องคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง 
(3) จั ด ต้ั ง ศู นย ดํ าร งธรรม
องคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง 
3 . 2 . 2 . มี ช อ ง ท า ง ใ ห
ประชาชนในทองถ่ินสามารถ
ร อ ง เ รี ย น / ร อ ง ทุ ก ไ ด
โดยสะดวก 
(1)โครงการองคการบริหาร
สวนตําบลกําปงเคลื่อนท่ี 

(2)การดําเนินงานศูนยรับ

เ รื่ อ ง ร า ว ร อ ง ทุ ก ข ข อ ง
องคการบริหารสวนตําบล
กําปง 
3.2.3. มีรายงานหรือแจง
เปนหลายลักษณอักษรให
ประชาชนผูรองเรียน/รอง
ทุกขทราบถึงการไดรับร่ือง
ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดํา เ นินการเ ก่ียว กับเ ร่ือง
รองเรียน/รองทุกข 
(1) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริ ง ใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
(2)การดําเนินงานศูนยรับ
เ รื่ อ ง ร า ว ร อ ง ทุ ก ข ข อ ง
องคการบริหารสวนตําบล
กําปง 

 
 

50,000 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 

50,000 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 

50,000 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 3.2 

จํานวน  4  กิจกรรม 
          2  โครงการ 

50,000 50,000 50,000  
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 3.3 การสงเสริมให

ประชาชนมีส วน
รวมบริหาร กิจการ
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 

3 . 3 . 1 . ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห
ประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทํ า แผนพัฒนา  กา ร
จัดทํางบประมาณ 
( 1 )  ม า ต ร ก า ร แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลกําปง 
( 2 )  กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ ช า ค ม ห มู บ า นและ
ประชาคมตําบล ประจําป 
(3) กิจกรรมการสงเสริม
และสนับสนุนการจั ด ทํา
แผนชุมชน 
3 .3 .2 .  ดํ า เ นินกา ร ให
ประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดหาพัสดุ 
(1) มาตรการแตงต้ังตัวแทน
ป ร ะ ช า ค ม เ ข า ร ว ม เป น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จาง 
3.3.3.ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห
ป ร ะ ช า ช น มี ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
(1) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ร าชการของ
องคการบริหารสวนตําบล
กําปง 

 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 3.3 

จํานวน  2  มาตรการ 
          5   กิจกรรม 

0 0 0  

   
รวม มิติที่ 3 

2 มาตรการ  
10  กิจกรรม 
4  โครงการ 

57,000 57,000 57,000  

4การเสริมสราง
และปรั บปรุ ง
ก ล ไ ก ใ น ก า ร
ตรวจสอบการ
ปฏิบั ติราชการ
ข อ ง อ ง ค ก ร

4.1 มีการจัดวาง
ร ะ บ บ แ ล ะ
ร า ย ง า น ก า ร
ค วบคุ มภ ายใน
ต า ม ท่ี
คณะกรรมการ

4.1.1.มีการจัดทํา และ
รายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในใหผู กํากับ
ดูแล 

 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ปกครองส วน
ทองถ่ิน 

ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

(1) โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป 
ประจําป 
(2) โครงการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน 
 
4 . 1 . 2 . มี ก า ร ติ ด ต า ม
ประ เ มินระบบคว บ คุ ม
ภายใน โดยดําเนินการใหมี
การจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการติดตามการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น ก า ร
ปรับปรุงควบคุมภายในให
ผูกํากับดูแล 
( 1 )  กิ จ ก ร ร ม ติ ด ต า ม
ประ เมิ นผลการควบคุม
ภายใน 
  

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 4.1 

จํานวน  1  กิจกรรม 
           2  โครงการ 

0 0 0  

 4 . 2  ก า ร
สนับสนุนให ภาค
ประชาชนมีสวน
ร วมตร วจสอบ
การปฏิบั ติหรือ
ก า ร บ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร  ต า ม
ช อ ง ท า ง ท่ี
ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได 

4 . 2 . 1 . ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ป ร ะ ช า ช น มี ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย 
ข า ร า ช ก า ร  พ นั ก ง า น 
ลูกจาง 
(1) มาตรการสงเสริมให
ป ร ะ ช า ช น มี ส ว น ร ว ม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแตงต้ัง การโอน 
ยาย 
 
4 . 2 . 2 . ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ป ร ะ ช า ช น มี ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รั บ - จ า ย เ งิ น  ก า ร ห า

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ 
(1) กิจกรรมการมีสวนรวม
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร
ตรวจสอบการรับ การจาย 
แ ล ะ ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น
ท รั พ ย สิ น ข อ ง อ ง ค ก า ร
บริหารสวนตําบลกําปง 
 
4.2.3.ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ป ร ะ ช า ช น มี ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบ กํากับดูแลจัดหา
พัสดุ 
(1 )  กิ จ ก ร รมการจั ดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน 
( 2)  กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบกําปบ ดูแลการ
จัดซื้อจัดจาง 
 

 
0 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

 
0 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

 
0 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 4.2 

จํานวน 1 มาตรการ 
         3 กิจกรรม 

0 0 0  

 4.3 การสงเสริม
บ ท บ า ท ก า ร
ตร วจสอบของ
สภาทองถ่ิน 

4.3.1.สงเสริมและพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ส ม า ชิ ก ส ภ า
ทองถ่ินใหมีความรู ความ
เขาใจการปฏิบัติหนาที่ให
เ ป น ไ ป ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ระ เ บี ยบที่ เ ก่ี ย วข อ ง ไ ด
กําหนดไว 
 (1) กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถ่ิน 
(2) โครงการสงเสริมความรู
ด า น ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ  แ ล ะ
กฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล
กําปง 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562-2564) หนา 42 

 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4.3.2.สงเสริมสมาชิกสภา
ทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ข อ ง ฝ า ย บ ริ ห า ร ต า ม
กระบวนการและวิธีการที่
ก ฎ ห ม า ย ร ะ เ บี ย บ ที่
เก่ียวของไดกําหนดไวโดย
ไมฝกใฝฝายใด 
(1) กิจกรรมการมีสวนรวม
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 4.3 

 

จํานวน 2 กิจกรรม 
จํานวน 1 โครงการ 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 

 4.4 เสริ มพลั ง
ก า รมี ส ว น ร ว ม
ข อ ง ชุ ม ช น 
( Community) 
และบูรณาการทุก
ภ า ค ส ว น เ พ่ื อ
ต อ ต า น ก า ร 
ทุจริต 

4.4.1.ส ง เ ส ริ ม ให มี ก า ร
ดําเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต 
(1) มาตรการเฝาระวังการ
ค อ ร รั ป ชั่ น โ ด ย ภ า ค
ประชาชน 
(2) มาตรการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต 
 
4.4.2.บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการทุจริต 
(1) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต 

 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 4.4 

จํานวน 2 มาตรการ 
         1  กิจกรรม 

3,000 3,000 3,000  

   
รวมมิติที่ 4 

3 มาตรการ  
7  กิจกรรม 
3 โครงการ 

3,000 3,000 3,000  

 
รวมทั้ง 4 มิติ 

18 มาตรการ 
41 กิจกรรม 
21 โครงการ 

390,000 390,000 390,000  

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562-2564) หนา 43 

 

สวนที่ 3 
 

มิตทิี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ิน 
 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถแกปญหาความ
ขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบ่ันทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ใน
สถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการ
ท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวน
ไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ัง
สรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปล่ียนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไม
เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล        ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม 
ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของ
ประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได  (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนร วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไก
ในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค
แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ี
ดีไดตอไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง องคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพือ่จัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุง
การทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิงท่ีใชในการ
ประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนท่ียอมรับ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความ
ซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูท่ีผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษา
จากปญหาท่ีเกิดข้ึนคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันในองคกร 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความดี
พนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การ
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานท่ีไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบวินัย 
สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนชองทางในการส่ือสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน 
 3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางไดปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

4. เปาหมาย 
 พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. ระยะเวลา 
 พ.ศ. 2562- 2564 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวันและ
สงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร 
 6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

9. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได 
 10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมายตาม
 กําหนด 
 
โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤติของโลกท่ีมากับ
กระแสโลกาภิวัฒน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีใน
การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื้อสัตยสุจริต  
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสงเสริมใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี
ใหมีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 2. เพื่อใหผูบริหาร  บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฎิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
พัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหนาท่ีเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกาํปง 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดใหมีการดําเนินกิจกรรม 
  1. ฝกอบรมสัมมนา  
  2. จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณบุคคลตนแบบในองคกร 
  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 
8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 3.1 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีโดยมุงสัมฤทธิ์
ของงาน มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได และมีจิตสาธารณะ 
 3.2 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฎิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
เกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหนาท่ีเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 
 
โครงการท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลกําปง” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปงไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
พ.ศ. 255๗ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทํากําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลมีหนาท่ีดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน 
และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนด
แนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวญัหรือ
ประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัย
ตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลกําปง ควรนําแนว
ทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏบัิติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเช่ือถือไววางใจของประชาชน จึงไดจัดทํามาตรการ 
“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ข้ึน เพื่อใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใช
ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหนาท่ีในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2.เพื่อใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสถานการณท่ี
เปล่ียนไป และสรางความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  
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 3. เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต 
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะทํางานฯ 
 3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ท่ีตอง
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคลากร เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ เพื่อมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 
 6. ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ฝายสภาทองถ่ิน และฝายพนักงาน ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
 2. บุคลากรในองคกร มีความรูความเขาใจและตระหนักในการปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององคกร 
ไมนอยกวารอยละ 90  
 

 

มิตทิี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกคณะผูบริหาร 
 

2. หลักการและเหตุผล 
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 ตามท่ี รัฐบาลไดใหความสําคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกําหนดแนวนโยบายไวหลาย
แหลงไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติวา มาตรฐานทางจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ แตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ี
กําหนดข้ึนในหมวดท่ี 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม
และจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อใหการพัฒนาราชการแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ 

แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายท่ี 8 การบริหารจัดการท่ีดีระบุไววา 8.1.3 
พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพื่อใหมีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการและการสงมอบบริหารสาธารณะโดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสรางผูนําการเปล่ียนแปลงในระบบราชการรวมท้ังจะวางมาตรการสําหรับ
ประเมินผล การปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรม ตามผลงานเพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการพัฒนา
ผลงาน และ 8.15 เสริมสรางมาตรฐานดานคุธรรมจริยธรรมใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐและพัฒนาความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมท้ังปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจังเพื่อใหภาคราชการเปนท่ีเช่ือถือไววางใจแกประชาชน   
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี ๔ การสงเสริมคุณธรรม ใน
องคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย และ
ดําเนินการอยางตอเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม  ปจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ได
กําหนดนโยบายสงเสริมการบรหิารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบกับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก  

ขอ 2 การซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงดีงามเพื่อสวนรวม 
ขอ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผ่ือแผและแบงปน 
ขอ 11 มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลศ มีความ
ละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา 
ขอ 12 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติมากวาผลประโยชนของตนเอง 

 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545  
ขอ 267 ความวา การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไดแกการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบลกําปง ท้ังนี้เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี เปนศรัทธา 
เช่ือถือไววางใจ ยกยองและช่ืนชมของสังคม และประชาชนท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง ได
เห็นความสําคัญและความจําเปนในการนํานโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีรัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนด
ไว มาสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล เปนรูปธรรมซึ่งแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญคือการใหความรู สรางความเขาใจและสราง
ทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปช่ัน จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา 
 

3. วัตถุประสงค 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562-2564) หนา 50 

 

2.1 เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ท่ีบัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความโปรงใส 

2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ใน
การจัดซื้อจัดจาง 

2.3 เพื่อปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปช่ันใหกับขาราชการและพนักงานจาง 
2.4 เพื่อสงเสริมใหผูเขาอบรม นําความรู ท่ีไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี

คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

4. เปาหมาย     
ประกอบดวย  

1. พนักงานสวนตําบล    
2. พนักงานจาง       

 

5. วิธีการดําเนินการ 
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

  

6. ระยะเวลาการฝกอบรม 
พ.ศ. 2562- 2564 

 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 

8. งบประมาณ 
 30,000 บาท 

9. สถานท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง  
 
 

 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ท่ีบัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความโปรงใส 
10.2 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ในการ

จัดซื้อจัดจาง 
10.3 ผูเขารับการอบรมมีจิตสํานึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปช่ัน ตอประเทศชาติและ

ประชาชน  
10.4 ผูเขารับการอบรม สามารถนําความรู ท่ีไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี

คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

11. การประเมินผล 
องคการบริหารสวนตําบลกําปงจะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบ 
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โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมตําบลกําปง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชน เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ 

ความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปญญาท่ีดีแลว ยัง
ตองมีคุณธรรม จริยธรรม เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตอีกดวย จึงจะเปนบุคคลท่ีเรียกวาเปน มนุษยท่ี
สมบูรณ มีภูมิคุมกัน ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข พระพุทธศาสนา ถือเปนแหลงรวมหลักธรรมคําสอน 
ตนแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและ เยาวชนควรไดรับการศึกษา เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา 
และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวให พรอมสําหรับการดําเนินชีวิตและบทบาทหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติในสังคม ได
อยางกลมกลืน ภายใตสถานการณท่ีอาจจะ มีท้ังดีและไมดีเกิดข้ึน โดยสามารถแยกแยะช่ัวดี และเลือกปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแกเด็ก เยาวชน เปนหนาท่ีของทุกองคกร ท่ีจะตองให  
ความสําคัญเปนอันดับแรก ตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็ก เยาวชนใหเปนคนดี เปนท่ีตองการขอ ง 

สังคม และประชาชนท่ัวไปใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขได เด็กและเยาวชนท่ีขาดคุณธรรมก็ 
เหมือนกับตนไมท่ีขาดรากแกว ไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมท่ีขาดความสมดุลเชนปจจุบันได บาน วัด 

โรงเรียน ตลอดจนสถาบันตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจะตองใหความรวมมือในการจัดการอบรม ใหความรูท่ีถูกตอง สราง ความ
เช่ือและความเห็นใหตรง ตลอดจนติดตาม เฝาระวังภัยสังคมตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนอยู ทุกขณะ
ดวย ท่ีสําคัญคือ สถาบันครอบครัว พอแม ตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกใหมากเปนพิเศษ สอนลูกใหมี ความ
พัฒนาการไปตามวัย สรางคานิยมการบริโภคท่ีถูกตอง และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับลูก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีรุดหนา แตปญหาทางสังคมก็มากข้ึนเปนลําดับ เด็กและเยาวชนเจริญ วัย ก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดาน 
ดังนั้น แนวโนมการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนใหมากข้ึน เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดใหความสําคัญ กับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอยางมาก และ
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงไดจัดทําโครงการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ตําบลกําปง  จึงได
จัดทําโครงการนี้ข้ึนมา 
 

3. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหความรูแกเด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย  
๒. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปล่ียนใชในการดําเนิน ชีวิต

ใหเปนไปอยางถูกตอง  

๓. เพื่อเปนการสงเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ใหมีความพรอมและรูเทาทันความเปล่ียนแปลงของ สังคม
ปจจุบัน  

๔. เพื่อสรางความตระหนักในการสรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือ
ปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๕. ปลูกจิตสํานึก เด็กและเยาวชน ใหทําความดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และส่ิงเสพติด สรางพลังในการ ลด 
ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย  

 

4. เปาหมาย     
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ประกอบดวย  
1. นักเรียนในเขตพื้นท่ีตําบลกําปง    
2. อาจารยในโรงเรียน       

 

5. วิธีการดําเนินการ 
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

  

6. ระยะเวลาการฝกอบรม 
พ.ศ. 2562- 2564 

 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 

8. งบประมาณ 
 20,000 บาท 

9. สถานท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง  

 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. เด็กและเยาวชนไดรับความรู เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย  
๒. เด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปล่ียนใชในการดําเนินชีวิตให 

เปนไปอยางถูกตอง  

๓. เด็กและเยาวชน มีความพรอมและรูเทาทันความเปล่ียนแปลงของสังคมปจจุบัน  

๔. เด็กไดรับการสรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดย ใช
หลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๕. เด็กและเยาวชน ไดทําความดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และส่ิงเสพติด สรางพลังในการลด ละ เลิก 

อบายมุขท้ังหลาย  

11. การประเมินผล 
องคการบริหารสวนตําบลกําปงจะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบ 

 
 

มิตทิี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 

โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง 
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2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนา
หรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนส่ิงผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิด
ประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน      ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไม
จํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการ
แตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ี
บุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทาง
ราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อให
ความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลกําปง  เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรม
ปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลกําปง  เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับ
ซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง 
 3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกําปง มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจาก
การทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 
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8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม
ยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
 

โครงการท่ี 2 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพื่อ
ลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออก
จากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย การขัดกันแหงผลประโยชน 
หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวง
ระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารง
ตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความ
เสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะเขาใจ
สาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชัน เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ท่ีนําไปสู
การทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ี
เกี่ยวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหาร
ท่ีดอยพัฒนา 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกําปง  จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” ข้ึน เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือ
หลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐ
ขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอ
สถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง 
 3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. วางแผน/การถายทอดองคความรู 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดําเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
 
 

มิตทิี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 
 1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

1.2.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการตอตานการทุจริต 

 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : สรางคานิยม สังคมคุณธรรมตานการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล 
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 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปจจุบัน  ทุกภาคสวนของสังคม ตางให
ความสําคัญกับ ธรรมาภิบาลมาตรฐานความโปรงใสวา เปนมาตรการกลไกสําคัญท่ีจะชวยปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน  ชวยใหหนวยงานและเจาหนาท่ีภาครัฐผูปฏิบัติงาน  ผูนําชุมชนและประชาชนท่ัวไปมีความ
รับผิดชอบตระหนักในการใชอํานาจหนาท่ีของตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม  ปฏิบัติภารกิจหรือบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมุงเนนการมีสวนรวมจากประชาสังคมเพื่อสรางความเปนธรรมแกประชาชน 
ผูรับบริการอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  ท้ังนี้ เมื่อไดพิจารณาถึงผลผลิต (Out put) และผลลัพธ (Out Come)  จากการ
นําหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานความโปรงใสมาเปนแนวทางปฏิรูปการบริหารจัดการกลไกของหนวยงาน องคกรแลว 
พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีจะสามารถพัฒนายกระดับขับเคล่ือนหนวยงานของตน   เพื่อกาวไปสูการเปนองคกร
ธรรมาภิบาลท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสนั้น ประกอบดวย ตัวแปรสําคัญ  4 ประการ  คือ 

1. ตัวแปรเกี่ยวกับนโยบายขององคกรและศักยภาพผูบริหาร 
2. ตัวแปรเกี่ยวกับความชัดเจนในโครงสรางและรูปแบบกลไกการตรวจสอบภายในขององคกร 
3. ตัวแปรเกี่ยวกับการใชอํานาจและมาตรฐานการใชดุลยพินิจ 
4. ตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถในการสนองตอบขอคิดเห็นและความตองการของประชาชน 
ดังนั้น  จากตัวแปรดังกลาวขางตน  ซึ่งนับเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะผลักดันหรือนําพาใหองคกร 

กาวไปสูความสําเร็จในการเปนองคกรธรรมาภิบาลท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสไดหรือไมนั้น  จะตองมีองคประกอบ
หลายสวน  ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540  ไดกระจายอํานาจการปกครองจาก
สวนกลางสูหนวยงานสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  โดยกําหนดใหหนวยงานปกครองสวนภูมิภาค และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง และมีอํานาจในการบริหารงานตามอํานาจหนาท่ี
ของตนเองโดยเฉพาะ  ท้ังนี้  เพื่อคุมครองประโยชนสุขของประชาชนในภูมิภาคและทองถ่ินเปนสําคัญ (มาตรา 282 
- 284)  และทิศทางตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว  ทําใหการจัดระบบความสัมพันธระหวางหนวยงาน
สวนกลาง  สวนภูมิภาค  และสวนทองถ่ินตองปรับเปล่ียนไปในประการสําคัญท่ีมุงหมายใหหนวยงานสวนของตนได
มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีดี (Good  Governance)  รวมท้ังจัดใหมีบริการสาธารณะตามมาตรฐานท่ีประชาชน
มุงหวัง  เพื่อคุมครองประโยชนสุขของประชาชนในภูมิภาค  และประเทศเปนสวนรวม  ดังนั้น  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ท่ีมีความใกลชิดผูกพันในการใหบริการประชาชนในพื้นท่ีอยางแทจริง  ควรมีการปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ  ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  และ
ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 – 2555 
 
3. วัตถุประสงค 
     3.1. เพื่อเสริมสรางใหคณะบริหารทองถ่ิน ขาราชการฝายการเมืองและฝายประจํา ผูแทนชุมชน 
ประชาชนและเยาวชน มีจิตสํานึก คานิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต สงผลใหหนวยงานปลอดการทุจริต
คอรรัปช่ัน มุงสูการเปนองคกรท่ีใสสะอาด 
 3.2. เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใส ของหนวยงานองคกรภาครัฐ 
    3.3. เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางคณะบริหารทองถ่ิน ขาราชการฝายการเมืองและฝายประจํา 
ผูแทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในการเสริมสรางความเขมแข็งดานคุณธรรม จริยธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาลกับ
หนวยงานองคกรภาครัฐ  เพื่อปองกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
             - คณะผูบริหาร พนักงานองคการบริหารสวนตําบลกําปง และสมาชิกสภา อบต.กําปง จํานวน  80 คน 
             - ผูแทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นท่ีตําบลตําบลกําปง  จํานวน  20  คน 
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               รวมท้ังส้ิน  จํานวน  100  คน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ       องคการบริหารสวนตําบลกําปง   
 

6. วิธีดําเนินการ 
    6.1. ติดตอประสานงานกับผูเกี่ยวของ 
   6.2. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ (รายละเอียดตามกําหนดการ) 
   6.3. ติดตามและประเมินผล 
  6.4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน  พ.ศ. 2562- 2564  
 

8. งบประมาณ     - 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม    สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาอบต.กําปง และพนักงานสวนตําบลกําปง ผูแทนชุมชน

ประชาชนและเยาวชน มีความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

10.2 คณะบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาอบต.กําปง พนักงานสวนตําบลกําปง ผูแทนชุมชนประชาชนและ
เยาวชน ตระหนักและใหความสําคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนมีสวนรวมในการเฝาระวังและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

10.3  คณะบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาอบต.กําปง พนักงานสวนตําบลกําปง ผูแทนชุมชน ประชาชน
และเยาวชน รวมเปนภาคีเครือขายการเฝาระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจงเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังเปนพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข 

 

 

มิตทิี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 
 1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

1.2.2.สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ  
 
โครงการท่ี 1 
 
1. ช่ือโครงการ : การจัดอบรมใหความรูกับประชาชนภายในตําบลกําปง เชน ภาษีโรงเรียน ภาษีปาย ภาษีบํารุง
ทองท่ี แผนท่ีภาษี การจัดซื้อจัดจาง การพัสดุ 
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2. หลักการและเหตุผล 
 รายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองไดแก ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย ตลอดจนคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตตาง ๆ ซึ่งถือเปนรายไดหลักท่ีทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดเก็บเองโดยตรง ปรากฏวาผลการจัดเก็บอยูใน

ระดับท่ียังไมนาพึงพอใจ กลาวคือยังเก็บไดในสัดสวนท่ีตํ่าทําใหรัฐบาลตองจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินภาษีใหทองถ่ิน

เพิ่มข้ึนทุกปเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของรายไดรวมท่ีรัฐบาลกําหนด  ท้ังนี้  เนื่องจากปญหาบุคลากรของทองถ่ิน

เองยังไมใหความสําคัญอยางจริงจังในการพัฒนาใหมีศักยภาพในดานการจัดเก็บและการบังคับภาษีคางชําระอยาง

แทจริง โดยเฉพาะในเรื่องหลักการและเทคนิคการจัดเก็บท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง อันไดแก เทคนิคการยื่นแบบ 

การแจงประเมินและเทคนิคการเรงรัดการจัดเก็บภาษี รวมท้ัง  ยังขาดความรูในเชิงปฏิบัติท่ีจะบังคับภาษีคางชําระ

ตามระเบียบวิธียึด อายัด ฯ และความรูในการบังคับภาษีคางชําระในกรณีท่ีจะตองดําเนินการฟองคดีในศาลภาษีอากร

กลาง ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติวาจะตองดําเนินการและใชหลักฐานในการตอสูคดีอยางไร ทํา

ใหทองถ่ินเสียเปรียบในการฟองคดี และหลายคดีผลการตัดสินออกมาปรากฏวาทองถ่ินแพคดีตอเอกชน  รวมไปถึง

กรณีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดเขาตรวจสอบการจัดเก็บรายไดแลวพบวามีการกระทําผิดตาม

ระเบียบวาดวยวินัยทางดานการเงินการคลังในเรื่องการจัดเก็บภาษีทองถ่ิน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตองรับผิดทางละเมิด 

โดยการชดใชเงินคืน หรือใหเรียกเก็บเงินภาษีเพิ่มจากผูเสียภาษีในหลาย ๆ กรณี ซึ่งลวนแตมีผลกระทบตอทองถ่ินและ

ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของโดยตรง  องคการบริหารสวนตําบลกําปง เล็งเห็นความสําคัญในปญหาดังกลาวจึงไดหา

แนวทางท่ีจะเสริมสรางศักยภาพในการจัดเก็บรายไดของทองถ่ินตลอดจนการบังคับการจัดเก็บภาษีท่ีคางชําระ รวมถึง

แนวทางการตรวจสอบของ สตง.ในสวนท่ีเกี่ยวของ  โดยเห็นวาถึงเวลาแลวท่ีผูบริหารและขาราชการทองถ่ิน ทุกฝายท่ี

เกี่ยวของจะตองตระหนักในเรื่อง 

3.  วัตถุประสงค                         
1. เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและประชาชน ทราบหลักการ แนวทาง วิธีการ เทคนิค ข้ันตอนการจัดเก็บ 

ตลอดจนปญหาภาษีของทองถ่ินท่ีถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  ในสวนท่ีเปนภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง ไดแก 
ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย ตลอดจนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ 

2. เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและประชาชน ทราบและเขาใจในการบังคับการจัดเก็บภาษีคางชําระโดยการ
ยึด อายัด ฯ กรณีท่ีทองถ่ินดําเนินการเองและกรณีการฟองคดีตอศาลภาษีอากรกลาง โดยสามารถนําไปปฏิบัติใน
ทองถ่ินไดอยางมั่นใจไมเสียเปรียบคูกรณีในการฟองคดีตอศาลภาษีอากรกลาง 

 
3. เพื่อพนักงานสวนตําบลและประชาชน ไดทราบและเขาใจในระเบียบวาดวยวินัยการเงินการคลังในเรื่อง

การจัดเก็บภาษีทองถ่ินและขอพึงระวัง  ขอสังเกตจากผลของการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ท่ี
ไดทักทวงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแกไขในกรณีความผิดละเมิดตองชดใชเงินคืน และกรณีใหเรียกเก็บ
เงินเพิ่มจากผูเสียภาษี 

4. เพื่อใหทองถ่ินทราบบทบาทของตนเองเกี่ยวกับภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง รวมท้ังทราบแนวนโยบายของรัฐ
ในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนเพื่อใหทองถ่ินมีการพัฒนาใหมีรายไดเพิ่มข้ึนจากภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองและ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ  

5. เพื่อสรางความเขมแข็งทางดานการเงิน การคลังใหแกทองถ่ินโดยใหความสําคัญกับการจัดเก็บภาษีท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีของทองถ่ินเองใหสามารถพึ่งตนเองได 
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3. กลุมเปาหมาย                  
พนักงานสวนตําบลและประชาชนในพื้นท่ี    
 

4. วิธีการดําเนินการ 
 ดําเนินการฝกอบรมโดยการบรรยาย  

  
5. ระยะเวลาดําเนินการ    
 พ.ศ. 2562- 2564 
   
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
           องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  30,000.00บาท 

 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
  
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    

1. พนักงานสวนตําบลและประชาชน มีความรูความเขาใจในการจัดเก็บภาษีและแนวทางในการบังคับการ
จัดเก็บภาษีคางชําระอยางถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

2. พนักงานสวนตําบลและประชาชนมีมาตรการการปองกันตนเองในการจัดเก็บภาษี เพื่อใหเปนไปใน
แนวทางท่ีกฎหมายกําหนด และเปนไปตามแนวทางท่ี สตง.เสนอแนะ 

3. ทองถ่ินมีรายไดเพิ่มข้ึนจาการจัดเก็บภาษีท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนธรรม  
 

 
โครงการท่ี 2 
 
1. ช่ือโครงการ : การปรับปรงุฐานขอมูลในการจัดทําแผนท่ีภาษี 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อ
พัฒนาการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหประชาชนในพื้นท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาทองถ่ินของตนเองใหมีความเจริญกาวหนา ดังนั้นจึงเนนใหนําอิเล็กทรอนิกสมาใชในการบริหารงาน เปน
การสรางสรรคระบบการบริหารงาน โดยมีเปาหมายเพื่อท่ีจะไดปรับปรุงระบบการบริหารและบริการภาครัฐ ดวยการ
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการส่ือสาร (ICT) ไปชวยการดําเนินการใหบริการตาง ๆ  ของรัฐ การบริหารจัดการยุค
โลกาภิวัฒน ทุกหนวยงานจะตองพัฒนาตนเองใหทันกับนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึน การบริหารงานตองต้ังอยูบนขอมูล
ขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลกําปงเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินท่ีตองมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(ICT) ไปพรอมกับราชการบริหารสวนกลาง เพื่อใหมีการจัดการการบริหารงานอยางเปนระบบและวิเคราะหปญหาได
อยางรวดเร็ว   

องคการบริหารสวนตําบลกําปง มีความจําเปนตองนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาใช ระบบ
สารสนเทศ-ภูมิศาสตร (GIS) เปนระบบคอมพิวเตอรท่ีสามารถจัดเก็บ บันทึก ปรับปรุงเปล่ียนแปลง วิเคราะหและ
แสดงผลขอมูลเชิงพื้นท่ี (Mapping) ท่ีสัมพันธกับขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) และมีคาพิกัดอางอิงบนพื้นโลก 
(Global Positioning System : GPS) ซึ่งสามารถชวยในการตัดสินใจ การวางแผนและจัดการพื้นท่ีในรูปแบบของ
แผนท่ีและฐานขอมูลทําใหสามารถมองเห็น (Visualize) วิเคราะหพื้นท่ี (Analysis) สรางแบบจําลอง (Modeling) 
เกี่ยวกับพื้นท่ีไดอยางถูกตอง ซึ่งจะเปนระบบท่ีชวยใหองคการบริหารสวนตําบลกําปง สามารถนํามาใชในการวางแผน
และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ี เพื่อใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินของตนเองใหเกิดประโยชน
สูงสุดและยั่งยืน อาทิเชน การวางผังเมืองเพื่อกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดิน การจัดระเบียบการใชท่ีดิน การจัดการ
ดานสาธารณูปโภค ไดแก การประปา ไฟฟาสาธารณะ ดานส่ิงแวดลอม ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะ การปองกัน
และลดอุบัติภัยการปองกันภัยธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย   การจัดเก็บภาษีใหครบถวนถูกตองและอื่น ๆ 
ซึ่งเปนระบบท่ีทันสมัยสามารถใชรวมกับขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 
3.  วัตถุประสงค                         

1) เพื่อรองรับการขยายตัวของการเปล่ียนแปลงท่ีดินในเขต อบต.ในเรื่องการแบงแปลงท่ีดิน, รวมแปลงท่ีดิน, 
โรงเรือน, ปาย การเปล่ียนช่ือผูมีกรรมสิทธิ์ ใหเปนปจจุบัน 

2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลแปลงท่ีดิน,โรงเรือน และประมวลผลใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
3) เพิ่มศักยภาพในการบริหาร และจัดการขอมูล รวมถึงการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ใหไดความถูกตองในเชิง

บูรณาการ เชน การบริหารจัดการบุคลากรรองรับการปฏิบัติการใหพอเพียงและคุมคา, การบริหารจัดการการ
เคล่ือนตัวของขอมูล, เอกสารสิทธิ์, ระวางแปลงท่ีดินใหเหมาะสม, การนําขอมูลท่ีถูกตองเพื่อการบริหาร
ภายในพื้นท่ีใหกอประโยชนสูงสุด 

4) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย และลดปญหาข้ันตอนการ
ทํางาน โดยการปรับปรุงฐานขอมูลของแปลงท่ีดิน, เอกสารสิทธิ์, เพื่อรองรับปญหา และอุปสรรคการจัดเก็บ
ในปจจุบัน 

5) เพื่อลดคาใชจาย และระยะเวลาในการดําเนินงานทางดานการปฏิบัติงาน, บุคลากร, การบํารุงรักษา 
โดยเฉพาะผลในระยะยาว 
6) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูมาใชบริการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสราง
ความพึงพอใจตอประชาชนในพื้นท่ี อบต. เพื่อสร างภาพลักษณใหกับทาง อบต. ในเรื่องวิสัยทัศน, 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการรวมถึงประสิทธิผลของการจัดเก็บรายได 

3. กลุมเปาหมาย                  
จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อพัฒนางานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินพรอมขอมูลใหรายละเอียด

เชิงบรรยายและเชิงพื้นท่ีของเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 

4. วิธีการดําเนินการ 
วาจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2545 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ    
 พ.ศ. 2562- 2564 

   
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
           องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  150,000.00บาท 

 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
  
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    

1) อบต. สามารถบริหารขอมูลซึ่งจะเปนปจจุบัน สามารถรองรับกับการเปล่ียนแปลงขอมูลในเขตอบต.ได ใน
อนาคต 

2) ประสิทธิภาพในการบริหารงานดานภาษี หรืออื่น ๆ  รวมถึงการประมวลผล และจัดเก็บขอมูลมีความรวดเร็ว 
ตอการแกปญหา 

3) ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีเปนไปตามกําหนดและประโยชนในดานอื่นๆ อาทิเชน 
- สําหรับจัดการดานวางแผนการจัดเก็บภาษีหรือระบบการจัดเก็บภาษี 
- สําหรับจัดการดานวางแผนการดานคมนาคม 
- เปนประโยชนของเจาหนาท่ีของหนวยงานและประชาชนไดรูขอบเขตและตําแหนงขององคกรการ

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนเองอาศัยอยูอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 
4) เพิ่มภาพลักษณ และอํานวยความสะดวกใหกบัประชาชน ผูมาใชบริการ รวมถึงองคกรท่ีเกี่ยวของ 

 

มิตทิี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 
 1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

1.2.3. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฟนฟูอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 ปาไมเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญยิ่งของประเทศ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม แตผลจาก

การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยท่ีผานมา ทําใหมีความตองการใชท่ีดินเพื่อ

การเกษตรของประชาชนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จึงไดมีการบุกรุกทําลายปาอยางรุนแรง ทําใหพื้นท่ีปาไมลดลงเปน

จํานวนมาก สงผลเสียหายตอประเทศเปนอยางมากในหลายๆ ดาน และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดภาวะโลก

รอนและภัยพิบัติตางๆ ซึ่งเปนปญหาท่ีนานาประเทศตระหนักและมีการรณรงคอยางกวางขวาง ดังนั้น จึงจําเปนตอง
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ฟนฟู ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไมใหกลับคืนมาดังเดิมจากแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม แผนจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนไดกําหนด

เปาหมายตัวช้ีวัดและแนวทางการพัฒนาและพระราชบัญญัติสภาตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี๖)พ.ศ.

๒๕๕๙ มาตรา ๖๗ (๗) โดยกําหนดให องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ดังนั้น องคการบริหารสวนตํากําปงจึงไดจัดทําโครงการ “ฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อเปนการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 
3.  วัตถุประสงค                         
 ๑.เพื่อเปนการสรางความสามัคคี และใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของชุมชน 

 ๒.เพื่อปลูกไมยืนตนรักษาสภาพแวดลอมเพื่อรองรับการเปล่ียนปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีการเกษตร 

 ๓.เพื่อเปนแหลงอาหารทางธรรมชาติของคนในชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ 

 
3. กลุมเปาหมาย                  
 ๑. ปลอยพันธุปลาเพื่อเปนอาหารเสริมโปรตีน จํานวน๒๐,๐๐๐ ตัว 

 ๒. ปลูกพันธุกลาไมยืนตน จํานวน ๒๐,๐๐๐ตน  

 ๓. ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน  ๑,๐๐๐  คน 

 
4. วิธีการดําเนินการ 
  1. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
 2. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดเตรียมสถานเพื่อปลูกตนไมและสถานท่ีปลอยพันธุปลา 
 3. จัดเตรียมกลาไมพันธไมและพนัธุปลาเพื่อใชในโครงการฯ 
 4. ดําเนินการปลูกปาและปลอยพันธุปลา 
 5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดย  งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม สํานักปลัด อบต.กําปง 

  
5. ระยะเวลาดําเนินการ    
 พ.ศ. 2562- 2564 

   
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
          พื้นท่ีสาธารณะในเขตตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

  
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  30,000.00บาท 

 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    
 ๑. ผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ๒.เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปาไมและส่ิงแวดลอมทดและชวยลดภาวะโลกรอน 

 ๓. ประชาชนมีจิ่ตสํานึกในการดแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสงแวดลอม 

 ๔. เยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความ รมรื่นในชุมชน 

 ๕.เพื่อเพิ่มแหลงโปรตีนในชุมชน 

 

โครงการท่ี 2 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  
2. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมี

พระราชดํารัสช้ีแนะแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป และไดทรงเนนย้ําแนวทางพัฒนาท่ีต้ังอยูบน

พื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว 

ตลอดจนใชความรู และคุณธรรม เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การปองกนัใหรอดพนจากวิกฤต และใหสามารถดํารงอยู

ไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปล่ียนแปลงตางๆ   

  โดยท่ีภาวะการณปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยาง

รวดเร็ว  การดําเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูง ประชาชนโดยท่ัวไปมีการรับอารยะธรรมจาก

ตางประเทศ  คานิยม เทคโนโลยีซึ่งบางอยางท่ีไดรับเขามาทําใหเกิดคานิยมการใชชีวิตประจําวันท่ีฟุมเฟอยเกิดความ

เส่ือมของสังคม และทําใหเกิดปญหาในสังคม ปญหาครอบครัว  อีกท้ังการประกอบอาชีพของประชาชนภายในเขตพื้น

ตําบลกําปงท่ีอาชีพสวนใหญเปนเกษตรกร  มีการมุงเนนเพื่อเพิ่มรายไดและการจําหนายโดยใชทรัพยากรจากภายนอก

มากข้ึน  ตนทุนการผลิตจึงสูง 

 องคการบริหารสวนตําบลกําปง  ในฐานะองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนในชุมชน

มากท่ีสุด  โดยไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ขอ 6) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

มาตรา 67 (ขอ 6) และมาตรา 68 (7) ไดจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึด

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาใชใหคนชุมชนไดปฏิบัติ

ตาม และใหบังเกิดไดในชีวิตประจําวันของทุก ๆ คน ดวยการรูจักการใชทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็น

ความสําคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใหนักเรียนภายในเขตพื้นท่ีไดตระหนัก และเกิดการเรียนรู

ในการพึ่งพาตนเอง มีการดําเนินชีวิตใหอยูอยางพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับ

ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
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3.  วัตถุประสงค                         
1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถนําแนว

พระราชดําริ  มาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันตามหลักการพอเพียง  ความพอดี  การใชชีวิตอยาง
รอบคอบ  ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท  ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน  มีคุณคาและเกิด
รายได 

2. เพื่อใหกลุมนักเรียนตําบลกําปง  เยาวชน ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานของอบต.ไดมีความรูการ
พัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3. กลุมเปาหมาย                  

 กลุมนักเรียนตําบลกําปง เยาวชน ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของ อบต. 

 
4. วิธีการดําเนินการ 

1. ยึดองคกรเปนศูนยกลาง ในการบริหารจัดการ  
2. ใชคณะกรรมการดําเนินงาน ประธานกลุมสมาชิก และวิทยากรกระบวนการ (ผูนํากลุมยอย)  รวมท้ังฝาย

จัดการ เปนกลไกในการขับเคล่ือน 
3.  สรางและสงเสริมใหมีสหกรณเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
4. ขยายผลสูสหกรณอื่นตามเปาหมายท่ีกําหนด 
5.  อบรมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรบรรยายใหความรู  

  
5. ระยะเวลาดําเนินการ    
 พ.ศ. 2562- 2564 

   
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
           องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  20,000.-บาท 

 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                            

1. มีความรู  ความเขาใจ  การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
สามารถนําแนวพระราชดําหริ  มาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันตามหลักการความพอเพียง  ความพอดี  การใชชีวิต
อยางรอบคอบ  ไมฟุมเฟอย  ใชชีวิตในความไมประมาท  ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน  มีคุณคาและเกิดรายได 
  2.กลุมเกษตรตําบลกําปง  เยาวชน ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานของอบต. ไดรับความรูเพิ่มเติมในการ
การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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มิตทิี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

1.3.1. สรางจิตสํานึกและตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : นําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยม
ในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานิยมท่ีถูกตองนี้จะ
เปนรากฐานสําคัญเพื่อทําใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเองไดรับ
ผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน หากปลอยให
คานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและสงผลเสียตอ
สังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

องคการบริหารสวนตําบลกําปง  ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมการหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับ
ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กข้ึน ท้ังนี้เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาท่ีเกิดข้ึนและ
พรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไข
ปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังใน
ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตอง
ทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9)      จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปน
คนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร
รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพื่อเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดี มี
ความซื่อสัตยสุจริต 
 3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษา
ท่ีส่ือถึงการตอตานการทุจริต 
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 3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีตําบลกําปง 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ต่ืนตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเกิดข้ึน
และพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

จัดอบรมใหความรู 

6. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถูกตอง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ีส่ือถึงการ
ตอตานการทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 สภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติดอยู
กับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน ความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะหัวหนาครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัว สวนหนึ่งเปนปญหาของการขาดศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้นการสงเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ กอน
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คือสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึก
ความซื่อสัตย สงผลใหเยาวชนเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรม ความซื่อสัตย และคุณภาพตอไป     

องคการบริหารสวนตําบลกําปง  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนใหมีจิตสํานึกท่ีดี จึงไดจัดทํา
โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพื่อสงเสริมใหเปนเยาวชนเปนคนท่ีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มี
สติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมี
ภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะพัฒนา
ตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญกาวหนาและมั่นคง
ของชาติ 

 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกความซื่อสัตยใหแกเด็กและ
เยาวชน 
 2. เพื่อสรางความตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวมในการสรางสังคมท่ีดี 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 หัวหนาครอบครัว สมาชิกในครอบครัว  
 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง   
 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน 
 2. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 3. ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 
 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรยีนตาง ๆ เขารวมโครงการ 
 5. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง 
 6. ดําเนินการตามโครงการ 
 7. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูเขารวมโครงการมีความตระหนักในการดํารงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต 

2. ผูเขารวมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและพรอมมีสวนรวมในการสรางสังคมท่ีดี 

 

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตเปนปญหาสําคัญท่ีมีผลกระทบอยางรายแรงตอประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตสํานึกของคนในชาติใหมี
จิตสํานึกในการตอตานการทุจริต โดยมุงท่ีเด็กและเยาวชนท่ีจะตองสรางชาติในอนาคต โดยสงเสริมใหเยาวชนมีความ
ตระหนักในปญหาการทุจริต และเกิดจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงจัดใหมี
กิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตให
เกิดข้ึนในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับเด็กและเยาวชน 
 2. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย สุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม  
 
4. เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชน 
 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ศูนยเยาวชนในองคการบริหารสวนตําบลกําปง   
 
6. วิธีการดําเนินการ 
 1.จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานสงเสริมสภาเด็กในการตอตานการทุจริต เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม 
แนวทางในการดําเนินการ  
 2.จัดประชุมคณะทํางานฯ 
 3.ดําเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบท่ีกําหนด 
 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณดําเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกในความซื่อสัตย สุจริต และมีความตระหนักในการตอตานการทุจริตและ
เสียสละเพื่อสวนรวมเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป  
 
 

มิตทิี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

1.3.2. สรางจิตสํานึกและตระหนักในการตอตานการทุจริต 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : เสริมประสบการณ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดํารัสในเรื่องการศึกษาวาการจัดการศึกษาตอง
ดูภาพรวมท้ังประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาคอนขางออนแอ และมุงเนนการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมาก
เกินไป ทรงมีพระราชดาริใหมีการนาองค ๔ แหงการศึกษา คือ พุทธิศึกษาจริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และ
หัวใจนักปราชญ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟง การคิด การถามและการเขียน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของนักปราชญและ
บัณฑิต อีกท้ังยังจะเปนเทคนิคในการชวยใหผูเรียนมีทักษะการเรียนเกงมากข้ึน โดยทรงมีพระราชดาริใหนาท้ังสอง
เรื่องมาใชในการจัดการศึกษา 
  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียนภาควิชาการลง 
แตตองไมกระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็กๆ ควรเรียนรู ซึ่งหมายความวาครูตองใชความสามารถในการออกแบบการเรียนรูให
นักเรียนไดสาระท่ีตองรูครบถวนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน จากนโยบายการลดเวลาเรียนดังกลาว จึงนามาสูการ
ปฏิบัติโดยกําหนดใหโรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบาย ๒ โมงครึ่งหรือเวลา ๑๔.๓๐ น. แตเวลาท่ีโรงเรียนเลิก
ยังคงเหมือนเดิมตามกําหนดของ แตละโรงเรียนซึ่งมักจะเปนชวงบาย ๔ โมง หรือเวลา ๑๖.๐๐ น. ดังนั้นชวง
ระยะเวลาระหวาง หลังเลิกเรียนจนกวานักเรียนจะกลับบานซึ่งนักเรียนยังคงอยูท่ีโรงเรียน โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรม
สรางสรรคตางๆ ใหนักเรียนปฏิบัติ และควรเปนกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายท่ีชวยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห 
ความมีนาใจตอกัน การทางานเปนทีม และท่ีสําคัญควรมีกิจกรรมกระตุนใหเด็กไดคนหาศักยภาพและความชอบของ
ตนเอง ซึ่งเช่ือวาเด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมไมจาเปนตองเปดให
เฉพาะหองเดียวกัน หรือระดับช้ันเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทารวมกันหลายระดับช้ันได เพื่อใหเด็กๆ
รูจักปรับตัว การชวยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธกับคนหลายชวงวัย โดยเปนการจาลองสภาพจริงในสังคมใหเด็กได
เรียนรู ซึ่งจะยิ่งชวยเพิ่มทักษะในการแกปญหาใหกับเด็กไทยตอไป 
  การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกรอบวิสัยทัศน ดานการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนใหพรอมเขาสูการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ของไทยนั้น สอดคลองกับของหลายประเทศท่ีเปนผูนาดานการศึกษาของโลก ท่ีเห็นพองกันกับแนวคิด
สําคัญในศตวรรษท่ี 21 เรื่องของจิตสํานึกตอโลก ความรูพื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรูพื้นฐานดานพลเมือง 
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สุขภาพ และส่ิงแวดลอม และทักษะท่ีจาเปนในศตวรรษท่ี 21อันไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ทักษะการทางาน ทักษะชีวิตท่ีใชไดจริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และ
ประเทศชาติ) โลกกาลังเปล่ียนแปลง คนท่ีมีความรูและทักษะในการรับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
และสามารถปรับตัวเองใหเขากับสถานการณใหมๆ ไดเทานั้นท่ีจะประสบความสําเร็จ ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จะ
ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรู และปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา 

3. วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อขับเคล่ือนการนําหลักสูตรสถานศึกษา ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๒. เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู มีทักษะในการคิดวิเคราะห และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม 
ความสนใจและถนัดของนักเรียนแตละบุคคล 
 ๓. เพื่อใหสถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” ไดอยาง
เหมาะสม ท้ังดานวิชาการ ดานปฏิบัติ นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแตละ
บุคคล 
 ๔. เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู 
 ๕. เพื่อใหพอ แม ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
4. เปาหมาย 
 เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลกําปง 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

จัดอบรมใหความรู 

6. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลกาํปง 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. สามารถขับเคล่ือนการนําหลักสูตรสถานศึกษา ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๒. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู มีทักษะในการคิดวิเคราะห และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม 
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ความสนใจและถนัดของนักเรียนแตละบุคคล 
 ๓. สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” ไดอยาง
เหมาะสม ท้ังดานวิชาการ ดานปฏิบัติ นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแตละ
บุคคล 
 ๔. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนาตนเองตามความสนใจ
และความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู 
        ๕. พอ แม ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

มิตทิี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

1.3.3.ใหมีจิตสาธารณะ 

โครงการท่ี 1  
  
1.  ช่ือโครงการ  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ 

2.  หลักการและเหตุผล 

จิตอาสาคือ ผู ท่ีมี จิตใจเปน ผู ให   อาจจะเปนการให ส่ิ งของให เงิน  ใหความชวยเหลือดวยกําลัง
แรงกาย  แรงสมอง  ซึ่งเปนการเสียสละ  ส่ิงท่ีตนเองมี   แมกระท่ังเวลา   เพื่อเอื้อเฟอเผ่ือแผใหแกสวนรวม   งานจิต
อาสาเปนอีกชองทางหนึ่ง  ในการพัฒนายกระดับจิตใจใหเยาวชนคนรุนใหมใหมีความเขาใจเอื้อเฟอ  หันมาทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมมากข้ึน  เพราะงานจิตอาสาเปนส่ิงท่ีใหเยาวชนไดหันมาทําความเขาใจในตนเองและสังคมเพิ่มมาก
ข้ึน  อันจะเห็นไดจากในปจจุบันปญหาสังคมเริ่มทวีความรุนแรงมากข้ึน  ท้ังทางครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ดังนั้น
หากไมรีบแกไขใหทันทวงที  สังคมก็จะตกอยูภายใตความสับสนวุนวาย  ซึ่งไมใชเรื่องดีนัก  แตการสรางจิตสาธารณะ
ใหเกิดข้ึนในหมูเยาวชนไดมากเทาไร  สังคมแหงการแบงปนเอื้ออาทรก็ยิ่งมีมากข้ึนเทานั้น  นอกจากจะชวยใหเยาวชน
เหลานี้ไดปลดปลอยพลังท่ีมีในตนเองแลว  ยังเปนการสรางคุณลักษณะใหมีผลดีตอสังคมอีกดวย 

      ทางองคการบริหารสวนตําบลกําปงไดตระหนักในเรื่องนี้  จึงไดดําเนินโครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก

ในจิตสาธารณะ ข้ึน 
    

3.  วัตถุประสงค 

                1.  เพื่อสรางจิตสํานึกในดานจิตสาธารณะหรือจิตอาสาใหแกนักเรียน   และฝกกิจกรรมจิตสาธารณะ
อยางตอเนื่อง 

       2  เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอยางคอนขางถาวรหรือถาวร  และมีพื้นฐานใน
การอยูรวมกันกับสังคมอยางเปนสุขตามหลักธรรมาภิบาล  
  

 4.  เปาหมาย 

              เด็กนักเรียนและเยาวชน ในพื้นท่ี ตําบลกําปง 
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 5.  วิธีดําเนินการ 

1 แตงต้ังคณะทํางาน 

2 กําหนดงานแผน วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 

3  เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติงบประมาณ 

          4  ดําเนินโครงการตามตารางการฝกอบรม 

5  ประเมินโครงการ ขอดี ขอเสีย อุปสรรค ปญหาท่ีพบ แลวรายงานใหผูบริหารตอไปทราบ 
 

6. กิจกรรม 

          1 บรรยายธรรมเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ                     
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 พ.ศ. 2562- 2564 
 

8.  สถานท่ีดําเนินการ 
             องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

            สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง   

 10. งบประมาณ 

ไมใชงบประมาณ 

   
11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

            1.  เพื่อสรางจิตสํานึกในดานจิตสาธารณะหรือจิตอาสาใหแกนักเรียนและฝกกิจกรรมจิตสาธารณะอยาง
ตอเนื่อง 
   2.  เด็กนักเรียนและเยาวชน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอยางคอนขางถาวรหรือถาวร  และมี
พื้นฐานในการอยูรวมกันกับสังคมอยางเปนสุขตามหลักธรรมาภิบาล 

 

โครงการท่ี 2  
  
1.  ช่ือโครงการ  เรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ของเยาวชนและประชาชนตําบลกําปง 

2.  หลักการและเหตุผล 

 ปญหาดานสังคมไทย อาทิ ปญหาครอบครัวแตกแยก ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมท่ีรุนแรง

และซับซอน ปญหาเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะการขาดศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม

สะทอนใหเห็นวาปญหาดังกลาวเปนปญหาระดับชาติ  เนื่องจากบานเมืองและบริบทของสังคมไทยเปล่ียนไปมาก การ

พัฒนาประเทศก็เปล่ียนตามไป การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชน ใหมี
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สวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีมีสันติสุขอยางยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของสังคมไทย ได

ดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ท่ีมุงเนนใหคนในสังคม

อยูรวมกันอยางสงบสุข โดยกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเหมาะสม พรอมท้ังเสริมรากฐานของประเทศ

ดานตาง ๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและ

ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในดานยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 

โดยใหความสําคัญกับการสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม 

สรางคานิยมใหมท่ียอมรับรวมกันบนฐานของความไวเนื้อ   เช่ือใจและเกื้อกูลกันในสังคม รวมท้ังยุทธศาสตรการ

พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอ

การเปล่ียนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยปลูกฝง การพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่นและจิตใจท่ีมี

คุณธรรมซื่อสัตย มีระเบียบวินัย สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม พรอมท้ังการเสริมสรางความ

เขมแข็งของสถาบันทางสังคม อันเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อ

ตอการพัฒนาคน สรางคานิยม ใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรม และยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมท่ีลดปญหาความขัดแยงทางความคิด และสรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทาง

วัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลก  

  ประกอบกับนโยบายทางดานสังคมของรัฐบาล ท่ีจะเรงดําเนินการใหศาสนามีบทบาทนําในการรวม

เทิดทูนสถาบันหลักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขใหการ

อุปถัมภคุมครอง และศาสนาอื่นๆ  รวมท้ังสงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา 

เพื่อนําหลักธรรมทางศาสนามาใชสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมใน

การดํารงชีวิต ประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรมไดมีนโยบายสืบสาน สรางสรรค งานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อสรางภูมิคุมกันดานวัฒนธรรมใหเกิดความเขมแข็งตอสถาบันครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยมี

เปาประสงคสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจดวยวัฒนธรรมสรรคสราง และนําทุนทาง

วัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคม นําเศรษฐกิจสรางสรรค โดยเฉพาะนโยบายศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม ท่ีรัฐไดใหการอุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมการปรับปรุงองคกรและกลไกท่ีรับผิดชอบ

ดานศาสนาเพื่อใหการบริหารจัดการ สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา มีความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริม

ความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม และสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากข้ึน ท้ังนี้ ตามนโยบายและแนว

ทางการดําเนินงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ดวยการนําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคา

ทางสังคม การสรางสรรคอารยธรรมท่ีดีสูวิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ในการท่ีจะสรางคานิยม จิตสํานึกและภูมิปญญา

คนไทย โดยการใชศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมเปนเครื่องหลอหลอม ยึดเหนี่ยว และสรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรมและมี

คานิยมท่ีดีงามใหเกิดวิถีการดําเนินชีวิตในสังคม อยางรูรักสามัคคีของคนในชาติ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

นโยบายและตามบทบาทหนาท่ีของกรมการศาสนา ท่ีมุงเนนสงเสริมใหคนไทยนําหลักธรรมทางศาสนามาใชใหเกิด

ความรูคูคุณธรรม และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหสังคมมีคุณภาพ โดยไดดําเนินการท่ีสงผลกระทบในวงกวางแก
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ประชาชนท่ัวประเทศ ตามวิสัยทัศน คือ เปนองคกรหลักในการขับเคล่ือนเครือขายทางศาสนา สงเสริมธรรมะท้ัง

แผนดินสรางความสมานฉันทและคนดีสูสังคม ภายใตหลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดังนั้น การนําทุนทางสังคมท่ีเปนเสมือนรากแกวของประเทศไทยมาต้ังแตอดีต ดวยการสงเสริมให

คณะสงฆรวมพัฒนาสังคมโดยเฉพาะในระดับชุมชน ทองถ่ิน จากบทบาทภารกิจของคณะสงฆ  โดยเฉพาะเรื่อง

การศึกษาสงเคราะห ท่ีทุกวัดไดปฏิบัติภารกิจตามศักยภาพของวัดท่ีอาจออนดอยหรือโดดเดน ควรท่ีภาครัฐเขาไปชวย

สงเสริมใหมีบทบาทและผลักดันใหมีการนําพระพุทธศาสนากับการพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนคนดี มีคุณธรรมและ

จริยธรรมท่ีพึงปรารถนาในสังคม ซึ่งจะเปนการวางรากฐานใหกับเด็กเยาวชนไทยอยางแทจริง ตามความคาดหวังของ

ทุกภาคสวนของสังคม และเนื่องจากความเปล่ียนแปลงของชุมชนไทยเปนสังคมการเรียนรู  บทบาทขององคกรใน

ชุมชนมีสวนสําคัญในการสงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู วัดมีบทบาทท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทย เพราะคน

ไทยกับพระพุทธศาสนาเปนของคูกัน คนไทยกับวัดมีความผูกพันกันอยางแยกไมออกวัดคือศูนยรวมจิตใจของคนไทย 

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเปนองคกรทางพระพุทธศาสนาหนึ่งในชุมชนท่ีพระสงฆจัดต้ังข้ึนเพื่อเปนแหลง

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชนมีความใกลชิดพระพุทธศาสนา การมีแหลงหรือสถาบัน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในรูปแบบศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  นับเปนอุบายวิธีเชิง

ปฏิบัติการท่ีดียิ่งอยางหนึ่งในสังคมปจจุบัน  เพราะสามารถชักนําเด็กและเยาวชนเขาสูรมเงาพระพุทธศาสนาเพื่อ

การศึกษาอบรมบมนิสัย   และสรางจิตสํานึกใหเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนาแตแรกเริ่ม   เปนวิธีการในรูปแบบ

ประเพณีไทยอยางหนึ่งไดรักษาพระพุทธศาสนาใหดํารงมั่นคงอยูไดต้ังแตอดีตจนปจจุบัน 

 องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดกําหนดใหโครงการเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ของเยาวชนและ

ประชาชนตําบลกําปง  เปนโครงการสําคัญท่ีสนองนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ดวยการบูรณาการงานในพื้นท่ี โดยมี

เปาหมายท่ีจะพัฒนาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ เพื่อเปน

แหลงสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวประเทศ เปนโครงการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนเสริมสรางแหลงเรียนรูทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีสวนทําใหปญหาของสังคมลดนอยลง ประชาชนในสังคมมีความ

สมานสามัคคีและอยูรวมกันอยางมีความสุขตามฐานะของแตละบุคคล รวมท้ังทําใหเกิดความเปนปกแผนมั่นคงของสังคม 

โดยคนในสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะในดานจิตใจอันจะทําใหการดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางมี

ความสุข มีความเจริญรุงเรืองและสงบสุข จึงไดดําเนินการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยกับคุณคาทาง

สังคมตอไป 
    

3.  วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อสงเสริมใหศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปน HUB คุณธรรมในชุมชน ท่ัวประเทศ 
 ๒. เพื่อสงเสริมใหศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนแหลงจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ท่ัวประเทศ  
 ๓.  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดรับการอบรม ปลูกฝงดานคุณธรรม
จริยธรรมต้ังแตวัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน เสริมสรางประสบการณการเรียนรู ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต 
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 ๔. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหวัด สถานศึกษา นําหลักธรรมทางศาสนาไปพัฒนาเด็กเยาวชน และ
ประชาชน  ใหเกิดการนําไปสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

  ๕.  เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง บาน วัด สถานศึกษา โรงเรียน ราชการ และชุมชน ใหเปนแหลง

เรียนรู และจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน  

 4.  เปาหมาย 

              เด็กนักเรียนและเยาวชน ในพื้นท่ี ตําบลกําปง 
   

 5.  วิธีดําเนินการ 

1 แตงต้ังคณะทํางาน 

2 กําหนดงานแผน วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 

3  เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติงบประมาณ 

          4  ดําเนินโครงการตามตารางการฝกอบรม 

5  ประเมินโครงการ ขอดี ขอเสีย อุปสรรค ปญหาท่ีพบ แลวรายงานใหผูบริหารตอไปทราบ 
 

6. กิจกรรม 

          1 บรรยายธรรมศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 พ.ศ. 2562- 2564 
 

8.  สถานท่ีดําเนินการ 
             องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

            กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลกําปง   

 10. งบประมาณ 

        ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  30,000.-บาท 
   

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑ . เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดใชเวลาวาง และวันหยุด ไดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี

ถูกตอง  เสริมสรางประสบการณการเรียนรูตามอัธยาศัยอยางตอเนื่อง 

 ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนไดรับการอบรม ปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรมต้ังแตวัยการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เสริมสรางประสบการณการเรียนรู ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ๓.  วัด สถานศึกษา นําหลักธรรมทางศาสนาไปพัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชน บูรณาการรวมกับ

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ใหเกิดการนําไปสูการปฏิบัติในชีวิต ประจําวัน 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562-2564) หนา 76 

 

 ๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามนโยบาย “คุณธรรมนําความรู” 

เช่ือมโยงบาน วัด โรงเรียน และชุมชน 

 

มิตทิี่ 2 การบรหิารราชการเพื่อปองกนัการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
   
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําปง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ 
ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศ
ไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได
นั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปน
อิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และ
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืน
ใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของ
คนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก 
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และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูก
ครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา  

แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ี
คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
กอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง
ตอไปใหครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 
 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําปง  ดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกาํปงมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
 

มิตทิี่ 2 การบรหิารราชการเพื่อปองกนัการทุจริต 
 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเร่ืองการบรรจุ
แตงต้ัง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชน  การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพื่อใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562-2564) หนา 79 

 

 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกง
เขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 1 มาตรการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอนเล่ือนตําแหนง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล   
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล   จํานวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภบิาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไมนอยกวา 
90 % 
  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมตํ่ากวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกัน       การทุจริต
ของเจาหนาท่ีได 
 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอื่นท่ี
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ
ติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ
หนาท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง   ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
ใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา   
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ข้ึน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล กําปง 
จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย  
 (1) นายก มอบหมายใหรองนายก   
 (2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือส่ังการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
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 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําส่ังมอบหมายงานใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา   ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเล่ือนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล  
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 6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลกําปง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลกําปงพิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล เสนอมา   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 

มิตทิี่ 2 การบรหิารราชการเพื่อปองกนัการทุจริต 
 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการ
ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ท่ีเกี่ยวของ 
 3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณท่ีต้ังไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ังการ
ท่ีเกี่ยวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของ 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผูอํานวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 

โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการ
จัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
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โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซือ้ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปง จะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวน
ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลกําปงท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร
สาย 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง และชุมชนตางๆ ภายในพื้นท่ีตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี ้
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
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  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง  ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซื้อจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
 
 

มิตทิี่ 2 การบรหิารราชการเพื่อปองกนัการทุจริต 
 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพงึพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดน
ดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลกําปง เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปน
อํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการให
ประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการท่ีเช่ือมตอระหวาง
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ศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบ
บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดาน
ไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, 
ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดาน
การสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกําเนิด       การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึง
การอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลกาํปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ      ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, 
ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, 
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยต้ังแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในพื้นท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 

 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ี  และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของเทศบาลและในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา
งบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการ    สารธารณะใหแกประชาชนในพื้นท่ี นั้น 
องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการ
หรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 เพื่อใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ประกอบกับจังหวัด แจงใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวน
ตําบลกําปง ของตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพื่อประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง 
อีกท้ังเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตอง
มีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 
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 3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ โดยยึด
ประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 1 ครั้ง ตอป 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ีจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ หมวด
คาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการจางสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ   

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมตํ่ากวารอยละ 80 
  - การใหบรกิารสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
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โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และหนาท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ    มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวก
อยางเสมอภาค เปนธรรม    อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาท่ีไมสามารถ
ใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมี
การลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมา
ขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการ
ตอบสนองความตองการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน 
โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับ
บริการ 
 3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทํา
การประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําส่ังคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 
 6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบรกิาร 
 6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง 
แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานท่ีใหบริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบรกิารเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี  
 

โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยประชาชนในพื้นท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปน
สังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติใน
การใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความ
โปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะ
ไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบ
ได 
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 ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลบกําปง จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 
 6.4 จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผูพิการ 
 6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 6.6 มกีารนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มาประยุกตใช
ในการประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
   

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  
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โครงการท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “จัดทําคูมืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชบริการ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของประชาชนตอง
ผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียนและการแจงในการขออนุญาตดําเนินการตางๆ 
จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานท่ีจําเปน
รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการสรางภาระแกประชาชน
อยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก คณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ไดปรึกษาลงมติใหเสนอราง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดใชอํานาจหนาท่ีของ
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน   สภานิติ
บัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาราง
พระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ไดนํารางพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต        ผู
อนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ใน
การยื่นคําขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาตจะตอง
ยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได 

        มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่น
คําขอ และเผยแพรทางส่ืออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาท่ีคัดสําเนาให 
โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย 

        มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองเมืองท่ีดีหรือไม ในกรณีท่ีเห็นวา ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรให
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และส่ังการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว 

       มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ใหเสร็จส้ิน ภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเจาหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 
 3.2 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มาเปนหลักการ
สําคัญ  ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน  และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิด
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชน
ทราบ เพื่อเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือท่ีแสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลท่ีชัดเจน ใน
การติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปน
อยางไร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน
ตองขออนุญาต จดทะเบียนข้ึนทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน    การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค
ดังนี้.- 
  1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลท่ีชัดเจน 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ สถานท่ีใหบริการ 
  2) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 
  4) เพื่อสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
           4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
           หนวยงานของรัฐท่ีมีงานบริการประชาชนท่ีมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน
ตองมายื่นขออนุญาตกอนดําเนินการใด มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และนําไปใชในการใหบริการประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
   

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประโยชนตอผูรับบริการ 
  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน 
  -ไดรับบริการท่ีมีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 
  -ไดรับความพึงพอใจเพิ่มข้ึนจากการมารับบริการ 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ประโยชนตอผูใหบริการ 
    -ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเส่ียงในการทุจริต

คอรัปช่ัน 
  - สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑท่ีวางไว เพื่อนํามาปรับปรุงการ

ใหบริการ 
  - พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 

      ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 
  -ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 
  -เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 
 

โครงการท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราคาบริการชัดเจน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 52 กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  ตลอดจนจัดใหมีการรับ

ฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนมากท่ีสุด     ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 

ประจําป  2557  และไดดําเนนิการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 

  เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีประจําป 2558    เปนไปดวยความเรียบรอยเกิด

ประโยชนสุขตอประชาชน     เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร         มีประสิทธิภาพและความคุมคา  สามารถลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง    หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตํ่า

กวาปท่ีผานมา    องคการบริหารสวนตําบลหินดาด      จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลด

ข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ    เพื่อตอบสนองคามตองการของประชาชน ประจําปงบประมาณ  2558  โดยยึด
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กรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 3.2  เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3.3  เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 

 3.4  เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1   แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

6.2   ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง 
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง และพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง    การอนุญาต   การอนุมัติ    หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 
 6.3   ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไป  พรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

6.4   มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมกีารสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผลดังกลาว 
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5  รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
   

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  
 10.1   ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี  
 10.2   การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

10.3   การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4  ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชน

มีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน  

 
มิตทิี่ 2 การบรหิารราชการเพื่อปองกนัการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟง
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตํ่ากวาปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบล
กําปง จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ตามกฎหมายเปนสําคัญ 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
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 4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบรหิารสวนตําบลกําปงใหส้ันลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ตําบลกําปง 
 4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ีนายก
เมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของเจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 

โครงการท่ี 2 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมาย
ท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ัง
ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการ
ทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในเขตตําบลกําปง ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลกําปง และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
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 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทําคําส่ังการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชน
ท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ 2 การบรหิารราชการเพื่อปองกนัการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนมัุติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อเปน
การชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงาน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา
ในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร  ปลัด   หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แตงต้ัง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด    หรือ
หัวหนาสวนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําส่ังฯ 
 6.3 สําเนาคําส่ังฯ แจงคณะผูบริหาร  ปลัด  หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552  ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมี
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การท่ีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ 
เกิดข้ึนได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบล 
กําปง จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัด    ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี 
 3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณา 
 6.2 ออกคําส่ังมอบหมายหนาท่ีของนายก ใหรองนายก  ปลัด    ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดอบต.และหัวหนา
สวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ  นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา   
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 

4. เปาหมาย 
 จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ   
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  ส่ัง
การ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําส่ังมอบหมายงานใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิตทิี่ 2 การบรหิารราชการเพื่อปองกนัการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการท่ี 1 

 

๑.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ต้ังใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน 
และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูท่ีไดรับการ
คัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุใน
ทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่นใน
ชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง  
 2. เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลกําปง ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป  
 
4. เปาหมาย 
 - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลดอนตาล 
 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลดอนตาล 
 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปงเพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 3. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
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  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพื้นบาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 4. ดําเนินการจัดทํากจิกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
 6. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. การยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน จิตสาธารณะหรือเขารวม
ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปงมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็น
คุณคาของบุคคลท่ีเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม และมีจิตสาธารณะ 
 
 
มิตทิี่ 2 การบรหิารราชการเพื่อปองกนัการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 

โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคมและ
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ประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ต้ังใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน 
และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูท่ีไดรับการคัดเลือกระดับ
หมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผู สูงอายุในทุก
ปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่นใน
ชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 
 3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
 3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตําบลกําปง 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผูมีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา   
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา 
 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน 
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โครงการท่ี 2 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรวมพลังสรางความสะอาด  Big cleaning Day 

2. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรม 5 ส เปนปจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพท่ีจะชวยสรางสภาพแวดลอมท่ีดี เกิดบรรยากาศท่ีนา
ทํางาน  เกิดความสะอาดเรียบรอยในสํานักงาน  ถูกสุขลักษณะ  ลดการเกิดตนทุนท่ีไมจําเปน  ประการสําคัญชวย
สรางทัศนคติท่ีดีของบุคลากรในสํานักงาน  ทําใหไดใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ  กิจกรรม  5 ส  
เปนกลยุทธอีกวิธีหนึ่งท่ีเนนใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ  กิจกรรม 5 ส  เปนกิจกรรมท่ีทําแลวเห็นผล
เร็วและชัดเจน  ดังนั้นกิจกรรม 5 ส จะเปนพื้นฐานในการนําวิธีการบริหารใหม  ๆ  เขามาใชในสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  กลุมอํานวยการ จึงมีแนวคิดท่ีจะมีการดําเนินกิจกรรม 5 ส  ไดแก  สะสาง  
สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ และสรางนิสัย  เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดย
อาศัยความรวมมือของบุคลากรเปนพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  และเปนแนวทางไปสูการประกันคุณภาพให
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดกิจกรรมรวมพลังสรางความสะอาด  Big cleaning Day ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกําปง มีความเขาใจ  และนําหลัก 5 ส ไปปฏิบัติ

อยางจริงจังและตอเนื่องเสมือนเปนภารกิจประจํา 
2. จัดใหมีการทํากิจกรรม 5 ส เปนพื้นฐานเพื่อพัฒนา  ปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเนื่อง 
3. จัดใหมีการตรวจ  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม  5 ส เปนระยะอยางตอเนื่อง 
4. จัดใหมีการประชุมเพื่อนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพิ่มความรู   

ประสบการณ  และพิจารณาใหรางวัลในความรวมมือการทํากิจกรรม 5 ส  ทุกพื้นท่ี 
 
4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตําบลกําปง ลูกจาง ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
1. ประกาศเปนนโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
2. จัดประชาสัมพันธเบ้ืองตน  (เพื่อกระตุนใหต่ืนตัว) 
3. ต้ังคณะกรรมการ 5 ส 
4. ประชาสัมพันธและรณรงค 
5. แบงพื้นท่ีรับผิดชอบและทําผังพื้นท่ี  ถายรูป /วีดีโอ  กอนทํากิจกรรม 
6. ดําเนินการตามแผน  ตรวจ/ติดตาม/ประเมินผล 
7. ถายรูป/วิดีโอ หลังทํากิจกรรม 
8. รายงานผลการดําเนินการ  ทําการประชาสัมพันธพื้นท่ี 
9. วัดและประเมินผลการทํากิจกรรม 5 ส 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 บุคลากรในสํานักงาน 
1. บรรยากาศการทํางานดี  จิตใจแจมใส 
2. ทํางานสะดวก  รวดเร็ว และงายข้ึน 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
4. มีสวนรวมในการปรับปรุง 
5. สถานท่ีทํางานเปนระเบียบ เรียบรอย 
6. วางรากฐานการพัฒนาตนเอง 
หนวยงาน 
1. ลดการสูญเสีย/ส้ินเปลือง 
2. มีพื้นท่ีใชงานมากข้ึน 
3. ไดรับการช่ืนชม  และเช่ือถือจากผูรับบริการ 
4. สามารถนําเทคโนโลยีระดับสูงมาปรับใชไดงาย 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรง
เนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความเปล่ียนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของ
สวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน 
ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการ
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บริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ี
นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมี
และสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปน
การลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่ม
รายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
   

 องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลกําปง  คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุน
ในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต
ชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ี
เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมี
รายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแตงต้ังใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตร
ผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิต
อีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร   ถายทอด
ใหแกเกษตรกร 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลกําปง 
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร   
 5.4 ประชาสัมพันธ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
9. ตัวช้ีวัด 
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 9.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคล
ท่ัวไปท่ีสนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลัพธ 
 10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 10.2  ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบล  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของตางๆ ท่ีเอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนส่ิงท่ี
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวม
ในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนส่ิงท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แต
เปนส่ิงสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน เพื่อ
เปนการพฒันาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานให
สูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
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 3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจรติ ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลาย
ลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวน
ราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง กับปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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กําปง และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ   
 3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏบัิติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกัน
พิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี ้

1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ช้ีแจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด เปนตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด และผูจัดเก็บ
ขอมูล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 
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 1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 
 
มิตทิี่ 2 การบรหิารราชการเพื่อปองกนัการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว 
องคการบริหารสวนตําบล ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ี
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน     นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีช้ีแจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต 
สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จ
ส้ินภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
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 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียง
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เพื่อความโปรงใส และ
ปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 องคการบริหารสวนตําบลกําปง มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 10.2 องคการบริหารสวนตําบลกําปง มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
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 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทได
ใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว
ในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถ่ิน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ี
สําคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง จากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA 
จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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 องคการบริหารสวนตําบลกําปง ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 
 

มิตทิี่ 2 การบรหิารราชการเพื่อปองกนัการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผาน
ชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวน
ตําบลกําปง รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลกําปงข้ึน เพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกนั 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปนธรรม 
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 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถ
เขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลกําปง 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการ
ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกําปง วาปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

 

3. วัตถุประสงค 
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 3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลกําปง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
   พนักงานสวนตําบล   พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล 
ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

มิตทิี่ 3 การสงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
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 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําคาบริการพื้นท่ีเว็ปไซตรายปและคาธรรมเนียมช่ือโมเมนเนมราย
ปเว็ปไซต ของ อบต.กําปง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู โดยมีเจตนารมณให
ประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงไดใหมี
สถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว     เพื่อท่ีประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและ
หนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการ
รักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 เว็ปไซต 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลกําปง   

6. วิธีดําเนินการ 
 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไปและมี การจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอ
ผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน  7,000.- บาท 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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 เว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 

กําปง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววา
ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญติัการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส 
การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลกําปง วาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง
สําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลกําปงข้ึน 
 2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย   จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี ้
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอื่น 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
 2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลกําปงวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลxxx เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลกาํปง จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ภายในองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564  

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลกําปง ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลกําปง 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 

โครงการท่ีท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานสวนตําบลและประชาชนท่ัวไปเร่ือง พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540 ไดกําหนดหนาท่ีใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติอยู
หลายประการ เชน หนาท่ีดําเนินการเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามท่ีกฎหมายกําหนดในการจัดหาขอมูล
ขาวสารใหประชาชนท่ีขอเปนการเฉพาะราย หนาท่ีตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการทราบ เหตุผลท่ี
หนวยงานมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาท่ีท่ีจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอม
ของเจาของขอมูล และในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบ ราคา   
รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมท้ังการนําเรื่องความ
โปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ ประเมินประสิทธิภาพ
ของหนวยงานสวนทองถ่ินทุกแหง 

การท่ีผูบริหารและเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว และเพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตางๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง 
รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลท่ีบริหาร
บานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
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 ดังนั้น เพื่อใหพนักงานสวน พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงาน
เปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง   และประชาชนในตําบลกําปง ไดรูถึง
สิทธิของตน   องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดทํา “โครงการใหความรูแกพนักงานสวนตําบลและประชาชน
ท่ัวไป เร่ือง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540  ประจําป 2560” 
   

2.  วัตถุประสงค                         
 2.1  เพื่อใหพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลกําปง  และประชาชนท่ัวไป มี
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพื่อใหพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลกําปง  สามารถปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540   ไดอยางถูกตอง 

2.3  เพื่อใหประชาชนท่ัวไปในตําบลกําปง ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ.2540    

 
3. กลุมเปาหมาย                  

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลกําปง  และประชาชนท่ัวไปในตําบล กําปง     
 
4. วิธีการดําเนินการ 

 จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย   
                   

5. ระยะเวลาดําเนินการ     
พ.ศ. 2562- 2564 

  
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
           หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณ 
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
                     สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
  
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    
 9.1    พนักงานสวนตําบล พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกําปง   และประชาชนท่ัวไปในตําบลกําปง 
มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกําปง สามารถปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง 
 9.3   ประชาชนในตําบลกําปง   ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   พ.ศ.
2540 
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มิตทิี่ 3 การสงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง และการรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมี
ความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตําบลกําปง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธดํีาเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง 
ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลกาํปง และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

มิตทิี่ 3 การสงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 
 3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน  

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการดําเนินงานผานส่ือ
การประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพื่อใหความรูความเขาใจไดงายในชวง
ระยะเวลาส้ันๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพื้นฐาน สรางความนาเช่ือถือ และนาสนใจใหกับ
กิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/
โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวม
รับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกส่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ 
การใชส่ือเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปนส่ิงสําคัญ ท้ังนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและ
ใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปงใหประชาชนไดรับทราบ  
 2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
อยางถูกตองและโปรงใส 
 3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
 5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธท่ีดีและเช่ือมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบลและประชาชน 

4. เปาหมาย 
 จัดทําวารสารรายงานประจําป   
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
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 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 
 6.4 ผลิตส่ือ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเปนตัวช้ีวัด โดยกําหนดตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในส่ือเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิตทิี่ 3 การสงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
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3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชน
ในทองถ่ิน 

โครงการท่ี 1 
1.  ช่ือโครงการ   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน  
                      ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง   
 

2. หลักการและเหตุผล 
   องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 
66  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 )พ.ศ. 
2552 โดยใชแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล เปนเครื่องมือนําสูการปฏิบัติและเปนกรอบในการทํา
งบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม โดยอาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559  ขอ 7 (1) คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของ เพื่อจางแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 
รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป โดยใหนําขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 
 ดังนั้น เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถ่ิน โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 
หมูบาน ชุมชน ใหมากท่ีสุด อีกท้ังเปนการเสริมสรางกระบวนการ การเรียนรูในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โดยแผนพัฒนาชุมชนไดสนองตอบ
ปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเปนการลดข้ันตอนกระบวนการและความซ้ําซอนในการจัดทํา
แผนขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีอาจเชิญคณะกรรมการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล มาเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินในการจัดทําแผนชุมชน พรอมกันทีเดียว และเพื่อใหเปนไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.2/0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 กําหนดแนวทาง
และหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 องคการบริการสวนตําบลกําปง จึงไดจัดทํา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนชุมชน ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  ”  ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็นจาก
หลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง 
2. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลกําปงนําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกําปง นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปท่ีมีประสิทธิภาพ 
และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรร
มาภิบาล 
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3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูข้ันตอนกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
 

4. เปาหมาย 
๑.  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําปง   
2.  ผูนําชุมชน (กํานัน,ผูใหญบาน,กรรมการหมูบาน และสมาชิกสภา อบต.) 
3.  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

 4.  ผูแทนกลุมประชาชนและประชาชนในพื้นท่ี 
 5.  เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี   

  
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
     พ.ศ. 2562- 2564   
  
6. วิธีการดําเนินการ 

1. จัดทําหนังสือแจงกลุมเปาหมาย 
2. แจงประสานขอความรวมมือจากกํานัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธโครงการ 
3. ประชุมประชาคมตําบล เพื่อนําปญหาความตองการจากประชุมประชาคมหมูบานจัดลําดับ 
    ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 
4. ประเมินผลโครงการ 

 
7. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 50,000 บาท 
 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโนนไทย 
- ศูนยสุขภาพชุมชนประจําตําบลกําปง    

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สามารถรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็น
จากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง 
2. องคการบริหารสวนตําบลกําปงสามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกําปง นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปท่ีมีประสิทธิภาพ 
และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหาร 
สวนตําบลกําปง ภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล 
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3. สามารถสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูข้ันตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
 

11. การติดตามและประเมินผล 
 1. จํานวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมตําบล ไมนอยกวารอยละ60   
  2. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแบบติดตามประเมินผล   

       

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไว
สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกําปงกับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาส่ังการเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044-974224 ทางโทรสารหมายเลข 044-974224 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : จัดต้ังศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได กําหนด

แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยู ท่ีดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมี ข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให
ทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการ อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ
ประเมินผลการใหบริการ สม่ําเสมอ 
 

3. วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน รองทุกข ของศูนยดํารงธรรมองคการบรหิารสวนตําบลกําปง มี

ข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒.เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ ขอรองเรียน รอง

ทุกข ท่ีกําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 

4. เปาหมาย 
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 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
 

5. วิธีดําเนินการ 
การแตงต้ังผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน รองทุกข ของหนวยงาน 
5.1 จัดต้ังศูนย/จุดรับขอรองเรียน รองทุกข ของหนวยงาน 
5.2 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
5.3 แจงผูรับผิดชอบคําส่ังอบต.โนนทองหลาง ทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044-974224 ทางโทรสารหมายเลข 044-974224 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

มิตทิี่ 3 การสงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
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 โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลกําปงเคลื่อนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงได
จัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลกําปงเคล่ือนท่ี เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวา
ตองการใหองคการบริหารสวนตําบลกําปง ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูใน
อํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหาก
จําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคม
ทําแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกําปงกับประชาชนใน
พื้นท่ี 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ออกไปใหบริการแกประชาชน
หมุนเวียนชุมชนตางๆ ในพื้นท่ีท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 กําหนดใหออกเคล่ือนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลกําปง   

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพจิารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแกประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลกําปงท้ังหมด 
 4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคล่ือนท่ี   
 5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 
กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลกําปงเคล่ือนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน   
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ 
ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง อยาง
ท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมี
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกําปงรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตาง ๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ  

ดังนั้น เพื่อใหการดาเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงมีการจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสาหรับรับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตาง ๆ  
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทาแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  

3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 

ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได  
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทาคาส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  

6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  
6.3 นาเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาส่ังการเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจาเปนและ

เรงดวน  
6.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน 
ดังนี ้ 

๗.1 ท่ีทาการองคการบริหารสวนตําบลบานไทร อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
๗.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044 974224 ทางโทรสารหมายเลข 044 974224 
๗.3 ทางเว็บไซต หรือทางไปรษณีย 

 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 มีสถิติจานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจาสัปดาห/ประจาเดือน ทาใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดาเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  

10.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข  
10.3 แจงผลการดาเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
 
 
 
 
 

มิตทิี่ 3 การสงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับ
เร่ือง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงต้ังเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนส่ิงสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
ท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อใหเกิดการปฏบัิติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรยีนรองทุกข 
 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
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 องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไว
สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกําปงกับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาส่ังการเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044-974224 ทางโทรสารหมายเลข 044-974224 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

มิตทิี่ 3 การสงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.3.1 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 
1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7  - ขอ 12 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลกําปง  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการบริหาร
สวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   จึงแตงต้ังคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกําปง ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกําปงและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคม
องคการบริหารสวนตําบลกําปง และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป  
 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหมและมี
จํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวน
รวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงไดจัดทําโครงการ   ประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบลประจําป   ข้ึน เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจการมี      สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อเผยแพร
ความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมา อีกทางหนึ่งดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2 แตงต้ังคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

 

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ินเปน
สําคัญ     จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง 
ดังความหมายของแผนแมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
กําหนดทิศทางของตนเอง”    การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปล่ียนแนวคิด
วัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาค
สวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบมนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและ
ปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายใน
หมูบาน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.2562-2564) หนา 141 

 

 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของ
คนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอื้ออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลานสามารถหา
แนวรวมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
 

มิตทิี่ 3 การสงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.3.2 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวน
รวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลกําปง         
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 5 หมูบาน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลกําปง ในหลายๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 

มิตทิี่ 3 การสงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.3.3 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง   
 เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง มีการขับเคล่ือนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง 
 3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 3 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล   
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหารสวน
ตําบลกําปง  
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดําเนินการ
แกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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มิตทิี่ 4 การเสริมสรางและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัตริาชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถ
นําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของจะทํา
ใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 
 3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของ 
 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลกาํปง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย
รับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และ
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มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุก
ประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังท่ีทางราชการกําหนด 
เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
 10.2 ความเส่ียงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
  

โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเส่ียงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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มิตทิี่ 4 การเสริมสรางและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัตริาชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเส่ียงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวน
ใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการ
กําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุม
ท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิด
จากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม
ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปงพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน    ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
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 เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซึ่งจะ
ทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  กําปงเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง พ.ศ. 2562- 2564 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเช่ือถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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มิตทิี่ 4 การเสริมสรางและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัตริาชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทาง
ท่ีสามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ 
แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนส่ิงสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แตงต้ัง การโอน ยาย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ
โดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนไปอยางโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม 
 3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ังการโอน 
ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงต้ังองคการบริหารสวนตําบลกําปงไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงต้ังไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 - ในการบรรจุแตงต้ังไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงต้ัง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงต้ัง 
 - การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล     (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําส่ังการบรรจุแตงต้ังองคการบริหารสวนตําบลกําปง จะออกคําส่ังแตงต้ังไดตองไมกอนวันท่ี
องคการบริหารสวนตําบลกําปง รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเล่ือนระดับ/
การเล่ือนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/การเล่ือน
ตําแหนงเพื่อความโปรงใส 
 - มีการออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี
ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะออกคําส่ังแตงต้ังได
ตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปง รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลกําปง ไดดําเนินการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ อยาง
เครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือน
ข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือน
ข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
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 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินท่ีไมเปนธรรม 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง ออกคําส่ังการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย ของ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถอธิบายผล
ท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
 

มิตทิี่ 4 การเสริมสรางและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัตริาชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทาง
ท่ีสามารถดําเนินการได 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน 
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

โครงการท่ี 2 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือส่ัง
การท่ีเกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออก
จากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็
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เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวย
ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผล
ใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง 
 
3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแตงต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง
เว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อส้ินปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 
กําปงทําใหเกิดความโปรงใส  ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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มิตทิี่ 4 การเสริมสรางและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัตริาชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทาง
ท่ีสามารถดําเนินการได 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลกําปง  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดย
การกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผาน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุก
ข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรู
การบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวน
ตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุนการปรับเปล่ียนสู
การบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมสีวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความ
ตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง 
 3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง   
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงต้ังใหมีผูแทนชุมชนเขา
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รวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลกําปง  ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาท่ีและ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ
ถูกตอง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลกําปง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจาง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปงยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)จึง
ไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณจัดซื้อจัดจาง 
เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการข้ันตอนจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลกําปงโดยตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการและการใชงบประมาณ เพื่อสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุนการปรับเปล่ียนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

 
3. วัตถุประสงค 
 1.เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง 
 2.เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวของกับการพัสดุใหแกประชาชน 
 3. เพื่อเผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซด และท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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4. เปาหมาย 
 เผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน 
 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนผูสังเกตการณใน
ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง  
 6.2 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนท่ัวไปและผูเขารวมสังเกตการณเกี่ยวของกับพัสดุ เมื่อมีการ
จัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาท่ีและผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และ
ทราบกระบวนการจัดซือ้จัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 
 3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการท่ีสําคัญทุกข้ันตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บไซด และท่ี
ทําการองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง 
 
10. ผลลัพธ 

 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจางใน
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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มิตทิี่ 4 การเสริมสรางและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัตริาชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 

โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและการ
จัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนส่ิงสําคัญประการหนึ่งท่ี
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับทองถ่ินดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู
งานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ให
ทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 30 คน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลกําปง และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน
ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิก
สภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
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 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผานนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง ทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 10 ราย ไดรับการฝกอบรม  
 
 

มิตทิี่ 4 การเสริมสรางและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัตริาชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ 
และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาท่ีของตน
อยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการ
เสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
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 องคการบริหารสวนตําบลกําปง เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมใน
การทํางาน 
 3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 30 คน 

5. พื้นท่ีดําเนินงาน 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แตงต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ   
 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการแตงต้ัง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ีประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการ
ของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติท่ีดี 
 

โครงการท่ี 2 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกําปง 
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ คําส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปงและผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลกําปงไดรับการเลือกต้ังมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการ
อยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาด
ความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
เสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวของ
อยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิด
กฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลกําปง และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกําปงตองลาชา เพราะ
ไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําส่ัง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคการบริหารสวนตําบล
กําปง รวมท้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปงและผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําปงไมตองเส่ียงกับ
การกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมและมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประ
โยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลดอนตาลไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวของ 
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง ใหมีความพรอมในองค
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําป 
 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการ/แผนงาน  
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 2. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. การจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลกําปง 
 2. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

 
 

มิตทิี่ 4 การเสริมสรางและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัตริาชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของ

พวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใช
ตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชันการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ 
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ท้ังนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ
ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นท่ีตําบลกําปง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในตําบล  

 

โครงการท่ี 2 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต       ซึ่งมุงเนนใน
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การสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลกําปง ภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนา
ใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมี
เครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนส่ิงจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการ
เปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลกําปงในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ 
และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง  พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนส่ิงจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นท่ีตําบลกําปง 

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นท่ีตําบลกําปงเขามามีสวนรวมใน
การเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพื้นท่ีตําบลกําปง 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แตงต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตตําบลกําปง 
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดย
การลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงต้ังมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต 
 5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU)   รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกาํปงกับบุคคล องคกร สวนราชการ 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นท่ีตําบลกําปง 
 
 
 

มิตทิี่ 4 การเสริมสรางและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัตริาชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาคสวน

ในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคล่ือนตางๆ 
ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชันและมี     สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีตําบลกําปง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ตําบลกําปง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   
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 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาส่ังการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 3,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลกําปง 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏบิัตกิารปองกนัการทุจรติขององคการบรหิารสวนตําบลกําปง 

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

ตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ   ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง  ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพื่อใหการ
ขับเคล่ือนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งยุทธศาสตร
ชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

ดังนั้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงแสดง
เจตจํานงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 ป 
(พ.ศ.2562 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปงตอไป องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี   14   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561       
 

 
 

         ( นายมีชัย  จงสันเทียะ ) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ 
(พ.ศ.2562-2564) 

 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลกาํปง 
อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

โทร. /โทรสาร.044-974224  
https:/www.kampang.go.th 
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คํานํา 
 
 

การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ พัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยาง ตอเนื่อง ทําใหเกิด
ความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ การเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนส่ิงสําคัญท่ี หนวยงานในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักใน
การขับเคล่ือนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถ แขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานา
อารยประเทศ ท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไป พรอมๆกัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบมีวินัย 
ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ัง เขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา  

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําส่ังท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการ บริหารงานและสงเสริม
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิด การทุจริตได  

เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลกําปง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
ข้ึน เพื่อขับเคล่ือน ยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ใหบรรลุเปาหมายและเปนการถือ
ปฏิบัติตาม คําส่ัง 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนนโยบาย 
ระดับชาติ ดวย 
 
 

สํานักงานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลกาํปง 

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
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สารบัญ 

            หนา 
สวนท่ี 1 บทนํา 
หลักการและเหตุผล                3   
วิสัยทัศน                   4 
พันธกิจ                    4 
วัตถุประสงคการจัดทําแผน        4 
เปาหมาย          5 
ประโยชนของการจัดทําแผน        5 
 
สวนท่ี  2 แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 
มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต      29 
มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต      31 
มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน    36 
มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ     39 

   การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
สวนท่ี  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     43 
   
ภาคผนวก  
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