สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตในองคกร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน กลไกหนึ่ง ในการพัฒนาทองถิ่นที่สําคัญ จึง ตองมีหลักการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักการบริหารที่มีกระแสสําคัญในชวงนี้ คือ การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล ในป 2546 รั ฐ ได มี พ ระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี (Good
Governance) ซึ่งในมาตรา 52 ระบุใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทาหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามแนวทางการของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอา
นวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนราชการส วน
ทองถิ่นที่สามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดตามกฎหมาย โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญตอชุมชน เปน
องคกรพื้นฐานของการบริหารงานภาครัฐและเปนกลไกลที่สําคัญ ตอชุมชน เปนองคกรพื้นฐานของการบริหารงาน
ภาครัฐและเปนกลไกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศในระดับตําบล ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพสูง
มากในการบริหารงานภาครัฐในระดับทองถิ่นอยางใกลชิดกับประชาชน จึงสามารถทราบความตองการของประชาชน
ในพื้นที่รวมถึงยังรูแนวทางในการแกไขปญหาของทองถิ่นไดเปนอยางดี มีความคลองตัวในการบริหารงานและยัง เปน
องคกรที่สามารถระดมสรรพกาลังจากภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการ
สะทอนปญหาและใหชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาอยางรวดเร็ว
จากการศึกษาและวิเคราะหของนักวิชาการตาง ๆ พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสวนราชการที่มี
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงมากที่สุดในประเทศไทย โดยนักการเมืองทองถิ่นรวมมือกับขาราชการ โดยปญหาการ
ทุ จ ริ ต ขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ลุ ก ลามเกิ ด ขึ้น มากในป จ จุ บั น สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การหยั่ง รากฝ ง ลึกของ
ขบวนการทุจริตในสังคม ทั้งในเมืองและในชนบท โดยมีรายงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ระบุวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคดีที่เกี่ยวของกับการทุจริตถึงปละ 12,000 คดี
การทุจริตในระดับ ทอ งถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อให
บริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทํา
ใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญ ชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ
ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
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6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต
พบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิ ดการ
ทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปน ที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุง เนนเรื่องของวัตถุนิยม สัง คมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผู กขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อให
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสราง
และโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่ตองแสวงหา
ชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษถือ
วาเปน เครื่องวัดความดี ของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว บาปนอยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยอง
คนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริต
เปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบัง
หลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
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หลักการเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆซึ่ง
ดําเนินการแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่นเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชนและมีความเขาใจใน
สภาพและรับรูถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นไดดีกวาหนวยงานราชการสวนกลางในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุ มา
จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ ละเว น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยมิ ช อบหรื อ ได ใ ช อํ า นาจในตํ า แหน ง หน า ที่ เ พื่ อ แสวงหา
ผลประโยชน ที่ มิ ค วรได โ ดยชอบด ว ยกฎหมายรวมทั้ ง ป ญ หาการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น อั น เป น ป ญ หาของสั ง คมไทย
ที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซอนของปญหาทุจริตซึ่ง
ทางคณะรักษาความสงบแหง ชาติ (คสช). ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแหง ชาติ ที่๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ
หรื อ แนวทางการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในส ว นราชการและหน ว ยงานของรั ฐ โดย
ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการแกไขปญ หาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมุง เนน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสง เสริมการมี สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ
เฝาระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตไดประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวัน ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไ ดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ใหหนวยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทจริตระยะที่๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ป
และเปนการสอดคลองกับการกําหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
โดยทางสํานักงานป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment)
และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสานักงานป.ป.ช. เขาดวยกันและสรางเครื่องมือประเมินที่ผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ(Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base) โดยมีเปาหมายคือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายทั้ง๗,๕๗๑ แหงโดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและนําผลที่ไดจากการประเมินเพื่อใชในการกําหนดนโยบายการสงเสริมธรรมาภิบาล และปองกัน
การทุจริตพัฒนาคุณธรรม และความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีภาพลักษณที่ดีขึ้นในอนาคตและเปน
การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดแผนปฏิบัติ
การป อ งกั น ทุ จ ริต สี่ ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่ อ เป น มาตรการแนวทางการปอ งกัน และแก ไ ขปญ หาการทุจริต
ประพฤติมิชอบของภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตําบลกําปงและเพื่อใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบล
กําปง ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกํา ปง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนไปอย าง
ตอเนื่อง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใสจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใสมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชน ใหมีสวนรวมในการรณรงคและปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ แ ละ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ปญหาผลประโยชนทับซอนและการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการดําเนินการ เรื่องโปรงใสในการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจําป ๒๕๖1 อันจะเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในองคกรใหสามารถทํางานดวยความโปรงใสตามหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมโดยประชาชนมีสวน
รวมสามารถใชทรัพยากรอยางคุมคาและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได
วิสัยทัศน

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)”
ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ ( Mission )
“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปขางหนา จะเปนการดําเนินงานทํางานแบบบูรณา
การทั้งระบบ เริ่มจากการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในดํารงชีวิต
ตั้งแตพื้นฐานของความคิดที่ตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง ตอสังคม และประเทศชาติ ไมเพิกเฉยตอการทุจริต
การทํางานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และมีกลไกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ไดรับความไววางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของ
ชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว เปนธรรมและเทาเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีมาตรฐานในทุกมิติภายในป พ.ศ.2564
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลกํา ปง ใช เปนกรอบและแนวทางในการขั บเคลื่อนมาตรการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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2. เพื่อสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็ง
4. เพื่อใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. เพื่อใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางทั่วถึง
เปาหมาย
1. ข า ราชการทั้ ง ฝ า ยการเมื องและฝ า ยประจํา ขององค ก ารบริห ารส วนตํ า บลกํา ป ง ตลอดจนประชาชน มี
จิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝาย
2. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกํ า ป ง มี ระบบการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถป องกัน ป ญ หาเกี่ย วกั บ การทุ จ ริ ตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางรวดเร็ว
โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง
3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ภาครัฐ
4. องคการบริหารสวนตําบลกําปงสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม และถวงดุลการใช
อํานาจใหเหมาะสม
5. องคการบริหารสวนตําบลกําปงพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประโยชนของการจัดทําแผน
1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง ขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
2.ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว
5. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต
6. องคการบริหารสวนตําบลกําปงไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนในการปองกันการ
ทุจริต

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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กรอบแนวคิดในการดําเนินการ
1.ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
2.ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ
3.ขอมูลที่ไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
4.วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการ
เหตุผลการจัดทําแผนปองกันการทุจริต
1.เพื่อสรางหลักประกันองคการดานเจตนารมณของแนวทางปฏิบัติ
2.ยกระดับความนาเชื่อถือตอหนวยงานราชการและประชาชน
3.ยกระดับการทํางานของทองถิ่นใหมีขั้นตอนภายใตกระบวนการโปรงใสและมีสวนรวมกับประชาชน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐานขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่ตงั้
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ตั้ง อยูเลขที่ 23 บานนารีพัฒ นา หมูที่ 15 ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย
จัง หวัดนครราชสีมา ระยะทางหางจากตัวอําเภอโนนไทยประมาณ 14 กิโลเมตร และอยูหางจากตัวจัง หวั ด
นครราชสีมาประมาณ 30 กิโลเมตร (ทางรถยนต) โดยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลขางเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
เหนือ

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ตําบลโนนไทย

ตําบลโนนไทยและตําบลสําโรง
ตําบลพุดซา
ตําบลดานจากและตําบลโคกสูง
ตําบลสําโรง

ตําบลดานจาก

ตําบลสําโรง

ตําบลโคกสูง อ.เมือง

ตําบลพุดซา อ.เมือง

เนื้อที่
พื้นที่ตําบลตําบลกําปง มีพื้นที่ทั้งหมด 53.007 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,129.37 ไร

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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ภูมิประเทศ
สภาพพื้น ที่โดยทั่วไปเปน ที่ราบ สภาพดินทั่วไปเปนดินรวนปนทรายเก็บความชุม ชื้นไดนอยความอุ ด ม
สมบูรณของดินต่ํา ลักษณะเปนดินเค็ม ในฤดูแลงจะขาดน้ํา น้ําในลําคลองจะเค็มมากไมสามารถนําไปใชประโยชน
ไดในบางพื้นที่
การแบงเขตการปกครอง
ตําบลกําปง ประกอบดวยหมูบาน 16 หมูบาน ดังนี้
ตารางที่ 1 การแบงเขตการปกครอง จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากร
(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561)

ลําดับ
ที่

หมูบาน

จํานวน
ครัวเรือน

คิดเปน
รอยละ

ชาย

หญิง

รวม

คิดเปน
รอยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวม

หมู 1 บานซาด
หมู 2 บานกระเสียว
หมู 3 บานจอก
หมู 4 บานจาน
หมู 5 บานหนองแวง
หมู 6 บานออ
หมู 7 บานนา
หมู 8 บานกําปง
หมู 9 บานใหมนารี
หมู 10 บานโนนหัวนา
หมู 11 บานตะกุด
หมู 12 บานไพล
หมู 13 บานจานเหนือ
หมู 14 บานออเหนือ
หมู 15 บานนารีพัฒนา
หมูที่ 16 บานใหมพัฒนา

134
133
198
367
69
190
193
153
154
239
147
160
129
188
108
117
2,679

5.00
4.97
7.39
13.70
2.58
7.09
7.20
5.71
5.75
8.92
5.49
5.97
4.82
7.01
4.03
4.37
100

254
223
333
584
128
343
339
253
325
405
252
313
229
350
178
226
4,735

230
243
350
637
154
360
364
265
316
394
286
327
221
347
200
266
4,960

484
466
683
1,221
282
703
703
518
641
799
538
640
450
697
378
492
9,695

4.99
4.80
7.04
12.59
2.91
7.25
7.25
5.34
6.61
8.24
5.55
6.60
4.64
7.19
3.89
5.07
100

จากตารางที่ 1 พบวา ตําบลกําปงมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,679 ครัวเรือน โดยหมู 4 เปนหมูบานที่มี
จํานวนครัวเรือนมากที่สุด คือ 367 ครัวเรือน หมูบานที่มีจํานวนครัวเรือนนอยที่สุดคือหมู 5 คือมีจํานวนเพียง
ครัวเรือน 69 ครัวเรือน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 8

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากร
1400
1200
1000
800
จํานวนคร ัวเรือน

600

้
ประชากรทังหมด

400
200
0

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ท ี่
10 11 12 13 14 15 16

ตารางที่ 2 จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริง
จากผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับหมูบาน (จปฐ.) พ.ศ. 2559
ชวงอายุประชากร
จํานวนเพศชาย
จํานวนเพศหญิง
จํานวนรวม
นอยกวา 1 ปเต็ม
35
35
70
1 ปเต็ม – 2 ป
62
55
117
3 ปเต็ม – 5 ป
126
136
262
6 ปเต็ม – 11 ป
316
289
605
12 ปเต็ม – 14 ป
157
158
315
15 ปเต็ม – 17 ป
170
148
318
18 ปเต็ม – 25 ป
441
449
890
26 ปเต็ม – 49 ปเต็ม
1,320
1,365
2,685
50 ปเต็ม – 60 ปเต็ม
513
629
1,142
มากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป
591
792
1,383
รวมทั้งหมด
3,731
4,056
7,787
หมายเหตุ * จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริงอาจไมเทากับจํานวนประชากรที่มีอยูในทะเบียนบานได
จากตารางที่ 2 พบวาประชากรชวงอายุ 26 – 49 ป ซึ่งอยูในชวงของวัยทํางาน มีจํานวนมากที่สุด

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 9

การใชประโยชนจากพื้นที่
ตารางที่ 3

ขอมูลการใชประโยชนจากที่ดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง

หมูบาน
หมู 1 บานซาด
หมู 2 บานกระเสียว
หมู 3 บานจอก
หมู 4 บานจาน
หมู 5 บานหนองแวง
หมู 6 บานออ
หมู 7 บานนา
หมู 8 บานกําปง
หมู 9 บานใหมนารี
หมู 10 บานโนนหัวนา
หมู 11 บานตะกุด
หมู 12 บานไพล
หมู 13 บานจานเหนือ
หมู 14 บานออเหนือ
หมู 15 นารีพัฒนา
หมู 16 ใหมพัฒนา
รวม
คิดเปนรอยละ

พื้นที่ทํา
การเกษตร
2,783
2,720
1,449
3,524
1,200
2,805
1,876
2,390
2,229
1,900
2,175
1,858
2,540
2,675
1,660
33,784
93.85

พื้นที่
สาธารณะ
49
94
20
44
109
51
56
95
49
137
55
55
54
868
2.41

พื้นที่
ทุงหญา
0

พื้นที่อยู
อาศัย
97
76
105
74
99
77
98
100
81
90
115
82
103
72
76
1,345
3.73

รวมพื้นที่
ทั้งหมด
2,880
2,845
1,554
3,692
1,319
2,926
2,083
2,541
2,366
2,085
2,339
2,077
2,698
2,802
1,790
35,997
100

คิดเปน
รอยละ
8.00
7.90
4.31
10.25
3.66
8.12
5.78
7.05
6.57
5.79
6.49
5.76
7.49
7.78
4.97
100

จากตารางที่ 3 พบวา ตําบลกําปงใชพื้นที่สําหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ
93.85 ของพื้นที่ทั้งหมด
้ ระโยชน์จากทีด
เปรียบเทียบการใชป
่ น
ิ ตําบลกําปัง
40000
30000
้ ทีท
พืน
่ ําการเกษตร

ไร่

20000

้ ทีส
พืน
่ าธารณะ
ั
้ ทีอ
พืน
่ ยูอ
่ าศย

10000
0
้ ด
ประเภทการใชท
ี่ น
ิ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 10

การประกอบอาชีพ
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการประกอบอาชีพ (พ.ศ. 2559)
เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

คิดเปนรอยละ

ไมมีอาชีพ
กําลังศึกษา

232
806

314
844

546
1,650

7.33
22.16

ทํานา
ทําไร
ทําสวน

1,046
3
2

1,287
-

2,333
2

31.34
0.04
0.03

ประมง
ปศุสัตว

0
0

0
0

0
0

-

รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท

26
1
30

31
2
63

57
3
93

0.77
0.04
1.25

รับจางทั่วไป
คาขาย

1,311
63

1,112
123

2,423
187

32.55
2.50

ธุรกิจสวนตัว
อื่น ๆ ไมระบุ

65
17

32
35

97
52

1.30
0.70

รวมทั้งหมด

3,602

3,843

7,445

100

จากตารางที่ 4 พบวา ประชากรในตําบลกําปงสวนใหญจะประกอบอาชีพรับจางทั่วไป ซึ่งรายไดสวน
ใหญมาจากการรับจางทั่วไป อาชีพรอง คือ ภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา
แรงงาน
ประชากรตําบลกําปงทั้งหมด จํานวน 9,695 คน จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,679 ครัวเรือน
สวนใหญทุกครอบครัวจะมีแรงงานทําการเกษตร 2-3 คน สวนที่เหลือจะเปนเด็กและผูชรา แรงงานหนุมสาวจะไป
รับจางทํางานในเมือง ในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมและบริการ มีการอพยพเคลื่อนยายแรงงานในฤดูแลง
รายได รายจาย ในครัวเรือน
รายรับสวนใหญจะไดจากการเกษตร และรับจาง ปใดเกิดภัยธรรมชาติ ทําใหเกษตรมีรายไดไ ม
สมดุลกับรายจาย ทําใหเกษตรกรตองเปนหนี้ ทั้งในระบบและนอกระบบ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 11

รายได
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตามแบบสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
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 บานใหมนารี

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

รายไดเฉลี่ยทั้งตําบล

40,430.47

43,465.01

45,341

889,723

927,403

จากตารางที่ 5 พบวา รายไดเฉลี่ยทั้งตําบลของประชากร มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกๆ ป ทั้งนี้หมูบานที่มีรายได
เฉลี่ยในป 2560 สูงที่สุด คือ บานโนนหัวนา หมูที่ 10 สวนหมูบานที่มีรายไดเฉลี่ยในป 2560 ต่ําสุด คือ บานซาด
หมูที่ 1

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 12

ศาสนา
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการนับถือศาสนาของประชากร
ศาสนา
จํานวนเพศชาย จํานวนเพศหญิง

จํานวนรวม

คิดเปนรอยละ

พุทธ
คริสต

3,596
1

3,836
3

7,432
4

99.83
0.05

อิสลาม
ซิกซ
ฮินดู

1
2
1

1
0
0

2
0
1

0.03
0.03
0.01

อื่น ๆ

1

3

4

0.05

รวมทั้งหมด

3,602

3,843

7,445

100

จากตารางที่ 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 ตั้งอยูที่บานจานเหนือ หมูที่ 13 ซึ่ง
เปนจุดศูนยกลางของตําบลและมีเจาหนาที่สาธารณสุขอยู 8 คน ประกอบดวย ขาราชการ 3 คน ลูกจางชั่วคราว
มี 5 คน ไดมีการฝกอบรมตัวแทนในหมูบานของสาธารณสุข คือ อสม. ซึ่งทั้งตําบลมี อสม.จํานวน 210 คน โดย
จะทํางานชวยเหลือเจาหนาที่ และมีการมอบหมายใหชวยดูแลงานสาธารณสุขในหมูบาน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 13

การศึกษาของประชากร
ระดับการศึกษา
เคยศึกษา
อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก

จํานวนเพศชาย
136
141

จํานวนเพศหญิง
168
136

จํานวนรวม
304
277

คิดเปนรอยละ
3.90
3.56

218
2,038

187
2,313

405
4,351

5.20
55.88

671

536

1,207

15.50

358

451

809

10.39

101
ปวส,อนุปริญญา
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 66
2
สูงกวาปริญญาตรี

118
142
5

219
208
7

2.81
2.67
0.00

รวมทั้งหมด

4,056

7,787

100

ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา
จบชั้นประถมศึกษา
(ป.4,ป.7,ป.6)
มัธยมศึกษาตอนตน
(มศ.1-3,ม.1-3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(มศ.4-5,ม.4-6,ปวช)

สถานศึกษา

3,731

ตําบลกําปงมีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 6 แหง ดังนี้
1. โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ
ตั้งอยู หมูที่ 2 บานกระเสียว
2. โรงเรียนศรีชลสินธุ
ตั้งอยู หมูที่ 5 บานหนองแวง
3. โรงเรียนบานจาน
ตั้งอยู หมูที่ 4 บานจาน
4. โรงเรียนบานนา
ตั้งอยู หมูที่ 7 บานนา
5. โรงเรียนบานกําปง
ตั้งอยู หมูที่ 8 บานกําปง
6. โรงเรียนบานออไพล
ตั้งอยู หมูที่ 14 บานออเหนือ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 14

ตารางที่ 7 จํานวนโรงเรียนและนักเรียน (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560)
ลํา

จํานวนนักเรียน (คน)

จํานวน
ครู

ดับ

โรงเรียน

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

จากตารางที่ 7 พบวาตําบลกําปงมีจํานวนโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาภาคบังคับ (ม.1-ม.3) มีเพียง 2
โรงเรียนเทานั้น ซึ่งไมสามารถรองรับการศึกษาของบุตรหลานไดครบและไมครอบคลุมทั้งตําบล ดังนั้น นักเรียนที่จบ
การศึกษาชั้น ป.6 แลว สวนหนึ่งจึงตองเดินทางไปเรียนตอที่เขตตําบลใกลเคียง ทั้งในตัวอําเภอโนนไทยและอําเภอ
เมืองนครราชสีมา ทําใหบุตรหลานของประชาชนในตําบลไมไดรับความสะดวกในการศึกษาตอ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มีปอมยามสายตรวจ 1 แหง ตั้งอยู ถนนสายหนองกระสัง-สําโรง บานจอก หมูที่ 3 ตําบลกําปง
มี
เจาหนาที่ตํารวจประจําปอม 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
ตารางที่ 8 ขอมูลการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2560)
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวม

ผูสูงอายุ
77
67
112
203
42
119
92
100
86
103
91
105
77
119
58
74
1,525

จํานวนผูไดรับการสงเคราะห (คน)
ผูพิการ
ผูปวยเอดส
12
16
25
5
38
4
8
21
2
21
1
19
1
12
22
1
15
2
19
17
18
15
3
12
1
290
20

รวม
89
83
142
245
50
142
114
120
98
125
108
124
94
137
76
87
1,835

สายสัมพันธของคนในสังคม/ ความขัดแยง ( ครอบครัว,ภายในหมูบาน,ภายนอกหมูบาน )
ตําบลกําปงในสังคมของคนสวนใหญ จะมีความสัมพันธกันในระบบเครือญาติและระบบสังคม
ครอบครัวจะเปนครอบครัวใหญ จะมีทั้งพอ แม ลูก หลาน ตา ยาย อยูในครอบครัวเครือญาติ ซึ่งจะสังเกตไดจาก
นามสกุลที่ใช จะมีการขยายหรือแยกครอบครัวไปตั้งบานเรือนอยู ก็ยังคงมีความสัมพันธกันรวมทั้งภายนอกหมูบาน
ดวย โดยฐานใหญจะนับถือกันตามระบบเครือญาติ
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แหลงน้ํา
ตารางที่ 9 สภาพแหลงน้ําธรรมชาติที่มีอยู
ลําดับ

ชื่อหมูบาน

แหลงน้ําธรรมชาติ

แหลงน้ําที่สรางขึ้น

1

หมู 1 บานซาด

-

สระตะวันออก,สระ
ตะวันตก,สระวัด

2

หมู 2 บานกระเสียว

บึงหนองบัว,คลองขาม,คลองก่ํา

สระวัด ,บึงกระเสียว

3

หมู 3 บานจอก

คลองจอก,คลองกล่ํา,คลองผักบุง

สระวัด,สระประปา

4

หมู 4 บานจาน

คลองลุง,คลองขี้นาค,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

คลองกล่ํา,คลองผักบุง,บึงพิมาน

สระวัด,สระ กสช.

9

หมู 9 บานใหมนารี

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

หมายเหตุ

จากตารางที่ 9 พบวา ตําบลกําปงมีแหลงน้ําธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้นจํานวน 16 แหง โดยเฉพาะแหลง
น้ําธรรมชาติที่มีอยูจํานวนมาก ซึ่งราษฎรไมสามารถนําน้ําขึ้นมาใชประโยชนไดเต็มที่
สวนในฤดูฝนแหลงน้ําดังกลาวก็ไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชไดตลอดทั้งป นอกจากนี้ ในพื้นที่ยังประสบปญหา
อุทกภัยน้ําทวมในชวงฤดูมรสุมอยูบอยครั้ง แสดงใหเห็นถึงการขาดการบริหารจัดการทรัพยากรแหลงน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ
แหลงน้ําใตดิน
ตําบลกําปงไมสามารถที่จะนําน้ําใตดินมาใชประโยชนได เพราะมีปญหาเรื่องน้ําเค็มและกรอย จึง
ไมมีการขุดเจาะน้ําใตดินมาใชประโยชน
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แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
มีการขุดสระน้ํา เพื่อใชประโยชนในการอุปโภค และเปนแหลงผลิตน้ําประปา ซึ่งหมูบานในตําบล
กําปงมีน้ําประปาใชครบทุกหมูบาน ซึ่งก็เพียงพอตอการอุปโภค สวนน้ําสําหรับการบริโภค จะมีการกักเก็บน้ําฝนไว
ใชตลอดทั้งป
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของตําบลกําปง จัดอยูในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน(Tropical
monsoon climate) ซึ่งแบงได 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานทะเลและมหาสมุทร ทําใหมีอากาศชุมชื้นและฝนตกชุก สวนฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็นและ
ความแหงแลงมา สําหรับฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งมีอากาศรอนและอบอาว
ปริมาณน้ําฝน มีปริมาณน้ําฝนรวมเฉลี่ยทั้งป 1,023.3 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตกประมาณ
120.3 วัน เดือนกันยายนมีปริมาณน้ําฝนมากที่สุด 221.8 มิลลิเมตร และเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ําฝนนอยที่สุด
3.4 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 27.1 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 29.8
องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 23.3 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยทั้งป 70 เปอรเซ็นต เดือนกันยายนมีความชื้นสัมพัทธ
เฉลี่ยสูงสุด 80 เปอรเซ็นต และเดือนกุมภาพันธและมีนาคมมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยต่ําสุด 61 เปอรเซ็นต
การแบงสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลกําปง
เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับบทบาทอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงกําหนดโครงสรางสวนราชการภายในออกเปน 6 กอง ซึ่ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปงจะเปนผูควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยมีรองนายก อบต.กําปง
สองคน เปนผูชวยเหลือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปงมอบหมาย และมีปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กําปงเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกําปงและรับผิดชอบดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลกําปงใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจ
หนาที่ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปงมอบหมาย
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ซึ่งปรากฏตามโครงสรางดังนี้
นายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก
ปลัด
รองปลัด อบต.

สํานักงานปลัด

กองคลัง

กองชาง

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

กองสงเสริมการเกษตร

สวนราชการทั้ง 6 สวนจะมีหัวหนาสวนราชการ จํานวน 1 คน รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติราชการ
ภายใน ซึ่งในแตละสวนราชการไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวดังนี้
1.
สํานักงานปลัด มีหัวหนาสํานักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป 6) เปนผูรับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน ซึ่งแบงออกเปน 4 ฝาย คือ
1.1 ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานสารบรรณ
-งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร
-งานบริหารงานบุคคล
-งานเลือกตั้ง
-งานตรวจสอบภายใน
-งานกิจการสภา
-งานสวัสดิการและการสงเคราะห
1.2 ฝายนโยบายและแผน มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานนโยบายและแผนพัฒนา
-งานวิชาการ
-งานขอมูลและประชาสัมพันธ
-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
-งานงบประมาณ
1.3 ฝายกฎหมายและคดี มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานกฎหมายและนิติกรรม
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-งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง
-งานรองเรียนและรองทุกข
-งานระเบียบการคลัง
-งานขอบัญญัติ อบต.
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานอํานวยการ
-งานปองกัน
-งานชวยเหลือฟนฟู
-งานกูภัย
1.5 ฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานสุขาภิบาลทั่วไป
-งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
-งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
1.6 ฝายสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานอนามัยชุมชน
-งานปองกันยาเสพติด
-งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ
1.7 ฝายรักษาความสะอาด มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานรักษาความสะอาด
-งานกําจัดขยะและน้ําเสีย
-งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
1.8 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
-งานสงเสริมและเผยแพร
2.
กองคลัง มีผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
โดยแบงออกเปน 4 ฝาย คือ
2.1 ฝายการเงิน มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานรับ-เบิกจายเงิน
-งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
-งานเก็บรักษาเงิน
2.2 ฝายบัญชี มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานการบัญชี
-งานทะเบียนคุมการเบิกจาย
-งานการเงินและงบทดลอง
-งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา
-งานพัฒนารายได
-งานควบคุมกิจการการคาและคาปรับ
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-งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได
2.4 ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
-งานพัสดุ
-งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ
3.
กองชาง มีผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 7) เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติง าน
โดยแบงออกเปน 4 ฝาย คือ
3.1 ฝายกอสราง มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานกอสรางและบูรณะถนน
-งานกอสรางและบูรณสภาพและโครงการพิเศษ
-งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม
-งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
3.2 ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานสถาปตยกรรม และมัณฑนศิลป
-งานวิศวกรรม
-งานประเมินราคา
-งานควบคุมการกอสรางอาคาร
-งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ
-งานออกแบบ
3.3 ฝายประสานสาธารณูปโภค มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
-งานระบายน้ํา
-งานจัดตกแตงสถานที่
3.4 ฝายผังเมือง มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานสํารวจและแผนที่
4.
กองการศึกษา มีหัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา 6)
เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน 2 ฝาย คือ
4.1 ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานกิจการศาสนา
-งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
-งานกิจการเด็กและเยาวชน
-งานกีฬาและนันทนาการ
4.2 ฝายกิจการโรงเรียน มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5.
กองสงเสริมการเกษตร มีหัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร 6)
เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 2 ฝาย คือ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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5.1 ฝายสงเสริมการเกษตร มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
-งานสงเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุพืช
-งานปองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช
-งานเพาะชําและปุยเคมี
-งานสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร
-งานบรรจุภัณฑและรานคาสาธิต
5.2 ฝายสงเสริมปศุสัตว มีหนาที่และความรับผิดชอบ
-งานวิชาการปศุสัตวและเทคโนโลยี
-งานสงเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุสัตว
-งานเพาะพันธุและอนุบาลสัตว
-งานปองกันรักษาโรคและกักสัตว
6.
กองสวัสดิการสังคม มีหัวหนาสวนสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ
6) เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 6 ฝาย คือ
6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
6.2 งานสังคมสงเคราะห
6.3 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
6.4 ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่น
6.5 งานสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผูปวยเอดส และการสงเคราะหผูดอยโอกาส
6.6 งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
จํานวนบุคลากรทั้งหมด
จํานวน วุฒิการศึกษา
(คน) ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวท. ปวช. ม.6 ม.3 ป.6
12 2
7
21
พนักงานสวนตําบล
2
1
ลูกจางประจํา
1
2
พนักงานจางตามภารกิจ 7
5
3
1
2
9
พนักงานจางทั่วไป
3
รวม

39

7
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15

4

1

1

2

3

-

หนา 22

ตารางเปรียบเทียบรายรับยอนหลัง
รายรับ
ก. รายไดภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีบํารุงทองที่
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.3 ภาษีปาย
1.4 อากรฆาสัตว
1.5 ภาษีสุรา
1.6 ภาษีสรรพสามิต
1.7 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต หรือ
ลอเลื่อน
1.8 ภาษีมูลคาเพิ่ม
1.9 คาภาคหลวงปโตรเลียม
1.10 คาภาคหลวงแร
1.11 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
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 สิ่งปฏิกูล

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

ป 2558

ป 2559

ป 2560

80,000.00
71,147.99
87,476.70
35,000.00
30,283.19
20,200.00
3,000.00
2,888.00
956.00
1,795,787.16 2,024,813.50 1,975,270.00
2,442,626.46 3,488,155.19 2,855.820.00
- 613,822.80 500,000.00
8,101,131.98 8,126,821.80 8,708,480.00
141,122.67 100,199.53 155,210.00
95,827.34 81,067.995 105,380.00
254,794.12 236,977.75 280,170.00

681,508.00

567,665.00

749,650.00

800.00

540.00

1,000.00

2,211.00

3,001.00

3,000.00

193,336.00
-

30,604.00
-

30,0000.00
-
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รายรับ
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3. หมวดรายไดจาดสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย
3.1 รายไดจากคาใบอนุญาตใชน้ําประปา
3.2 รายไดจากการจําหนายน้ําประปา
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
4.1 คาขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา
4.2 รายไดเบ็ดเตล็ด
ค. รายไดจากทุน
ง. เงินชวยเหลือ
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
2. เงินอุดหนุนประเภทรางวัลในการมีความ
พยายามและผลงานดานการจัดเก็บภาษี
3. เงินอุดหนุนทั่วไปตามแนวทางยุทธศาสตร
พัฒนาจังหวัด
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

ป 2558

ป 2559

ป 2560

212,817.09

267,684.91

300,000.00

-

-

-

102,000.00
93,910.00

345,500.00
64,560.00

350,000.00
100,000.00

-

-

-

15,149,182.00 14,546,965.00 15,149,182.00
-

-

-

-

-

-

33,681,632.997 34,877,930.23 36,120,584.00
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ตารางเปรียบเทียบรายจายตามแผนงานยอนหลัง
ป 2558
ป 2559
ป 2560
ดาน /แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารทั่วไป
10,518,439.72 12,721,530.00 14,039,060.00
390,000.00
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2,858,500.00
427,500.00
ดานบริการชุมชนและสังคม
831,500.00
- แผนงานสาธารณสุข
611,400
575,000.00
842,220.00
- แผนงานสังคมสงเคราะห
197,959
674,050.00
- แผนงานเคหะและชุมชน
9,441,530.00 10,612,920.00
125,000.00
- แผนงานสรางความเขมแข็งของ
11,270,096.09
80,000.00
ชุมชน
125,000.00
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
1,065,000.00 1,005,000.00
นันทนาการ
682,050.00
- แผนงานการศึกษา
6,023,890.00 6,208,884.00
ดานการเศรษฐกิจ
5,316,094.13
441,000.00
- แผนงานการเกษตร
481,749.00
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
60,000.00
- แผนงานการพาณิชย
- 1,643,000.00 1,800,000.00
ดานการดําเนินงานอื่น
1,583,180.00
- แผนงานงบกลาง
2,435,900.00 1,625,0000.00
15,075,339.67
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

30,637,004.00 35,569,149.00 37,920,584.00
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ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลกําปง
ยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เปาหมาย
“สรางสังคมที่ไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ”
วัตถุประสงค
เพื่อสง เสริมเสริมสรางจิตสานึกและคานิยมใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติวิสัยทัศนในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลกําปง รวมทั้งการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานมีวินัย
เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหาการพัฒนาตลอดจนเปนการวางรากฐานในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกําปงไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตอตานการทุจริต
- เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหารเจาหนาที่ใหมีจิตสาธารณะ
๒. ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริตนําหลัก
- นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสัง คมและการปฏิบัติงาน
ตอตานการทุจริต
- พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
- สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
- สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสัง คมที่ผิดตอจริยธรรมทางสัง คมและ/หรือ
กฎหมาย และผลั กดั นให เ กิ ด การลงโทษทางสั ง คม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้ นฐานของ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
- บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เปาหมาย
๑. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
๒. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
เพื่อใชเปน แนวทางใหยึดถือ ปฏิ บัติข องพนักงาน/พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลกํ า ป ง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีกรอบนโยบายและคูมือการดําเนินการ/การทํารายงานสรุป เพื่อใชในการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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ติดตามประเมินผลเพื่อมิใหเกิดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลกําปง รวมทั้งการ
รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเปนกลไกในการแกไข
ปญหาการพัฒนาตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
- การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
- พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
- กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ
ทองถิ่น

๒. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครองสวน
- เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและตรวจสอบได

ยุทธศาสตรที่ ๓“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
เปาหมาย
๑. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางาน
เชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
๒. มีการบูรณาการ การทํางานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต
๓. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต
วัตถุประสงค
เพื่อมุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพสง เสริมการกระจายอํานาจสูระดั บกองสรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครั ฐ กั บ
ภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน และปราบปรามการทุจริ ตปรับ ปรุง แกไ ขและพัฒ นาเทศบัญ ญัติขอ บั ง คั บ
ที่เอื้อประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
๒.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
๒.๒ พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการปองกันการทุจริต
๒.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสัง คมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการ
ปองกันการทุจริต
๒.๔พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต
๒. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 27

๒.๑ สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.๒ กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ
๓. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
๓.๑ พัฒ นาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมี
ความเปนมืออาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล
๓.๒ ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เปาหมาย
๑. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง
วัตถุประสงค
เพื่อมุงพัฒนาระบบการรองเรียนของหนวยงานใหมีความรวดเร็ว เขาถึงงาย ประหยัดคาใชจายใน
การเดินทาง หรือจัดสงเอกสาร เพิ่มการปองกันและปราบปรามการทุจริต สัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อแกไข
สภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่องสรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติ
กับองคกรทุกภาคสวน
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันการทุจริต
๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมี
ความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
๑.๒ การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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สวนที่ 2
มิติ
1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

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

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.1 การ ส ร าง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก
บุ ค ล า ก ร ทั้ 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
ฝ า ยสภาท อ งถิ่ น
และฝ า ยประจํ า
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น

1.1.1.ดวยการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชน
(1) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
(2) โครงการสมุดความดี
พนักงานจาง
(3)โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่
(4)มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการ
1.1.2 ดวยความประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม
(1) โครงการเสริ ม สร า ง
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธร ร ม
ใหแกคณะผูบริหาร
(2) โครงการพัฒนานักเรียน
ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ตําบลกําปง
1.1.3 ดว ยการไมกระทํ า
ใ ห เ กิ ด ก า ร ขั ด กั น แ ห ง
ผลประโยชน/ผลประโยชน
ทับซอน
(1) กิจกรรมใหความรู เรื่อง
ผลประโยชนทับซอนใหกับ
บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(2) มาตรการ “ปลูกฝงองค
ความรูใหมีความเขาใจ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวม ภารกิจตาม
มิติ 1.1
1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เกี่ยวกับ Conflict of
Interest”
จํานวน 5 โครงการ
50,000
1 กิจกรรม
2 มาตรการ
1.2.1 สรา งจิตสํา นึกและ
ตระหนักในการตอตานการ
ทุจริต
0
(1) สร า งค า นิ ย ม สั ง คม
คุณธรรมตานการทุจริต
1.2.2 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ
(1) การจัดอบรมใหความรู 30,000
กับประชาชนภายในตํ า บล
กํ า ป ง เช น ภาษี โ รงเรี ย น
ภาษี ป า ย ภาษี บํ า รุง ทองที่
แผนที่ภาษี การจัดซื้อจัดจาง
การพัสดุ
(2) การปรับปรุงฐานขอมูล 150,000
ในการจัดทําแผนที่ภาษี
1.2.3 สรา งจิตสํา นึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) โครงการฟ น ฟู อ นุรักษ 30,000
ทรัพยากรธรรมชาติ
20,000
(2)โครงการสงเสริมอาชีพ
ต า ม แ น ว ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 3 โครงการ
230,000
3 กิจกรรม
1.3.1 ในความซื่ อ สั ต ว
สุจริต
0
(1) นําหลักสูตรโตไปไม

รวม ภารกิจตาม
มิติ 1.2
1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน โกงมาปรับใชในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก
(2)โครงการคุณธรรม
สานสายใยครอบครัว

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

0

50,000

50,000

0

0

30,000

30,000

150,000

150,000

30,000

30,000

20,000

20,000

230,000

230,000

0

0

0

0

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

(3)กิจกรรมสงเสริมสภา
เด็กเยาวชนตอตานการ
ทุจริต

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

1.3.2 สรา งจิตสํา นึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร
ตอตานการทุจริต

(1) เสริมประสบการณ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
(2) จั ด ทํ า ประวั ติ บ อก
เล า ชุ ม ชน/หมู บ า นและ
ตําบล

มิติ 2
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

1.3.3.สร า งจิ ต สํ า นึ ก และ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น จิ ต
0
0
0
สาธารณะ
(1) สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในจิตสาธารณะ
30,000
30,000
( 2) โ ค ร ง ก า ร เ รี ย น 30,000
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ของเยาวชนและประชาชน
ตําบลกําปง
รวม ภารกิจตาม จํานวน 4 กิจกรรม
30,000
30,000
30,000
มิติ 1.3
2 โครงการ
2 มาตรการ
280,000 280,000 280,000
รวม มิติ ที่ 1
9 กิจกรรม
9 โครงการ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/
ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.1 แสดง
( 1) กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ก า ศ
0
0
0
เจตจํานงทาง
เจตจํานงตอตานการทุจริต
การเมืองในการ ของผูบริหารองคกรปกครอง
ตอตานการทุจริต สวนทองถิ่น
ของผูบริหาร
0
0
0
(2) โครงการเสริมสราง

คุ ณ ธรรมและจริยธรรม
ใหแกคณะผูบริหาร
(3) ผู บ ริ ห ารประกาศ
นโยบายเกี่ ย วกั บ ความ
โปรงใส/ตรวจสอบได

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

0

0

หมายเหตุ

0
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.1

จํานวน 1 มาตรการ
1 กิจกรรม
1 โครงการ
2.2.1 สรางความโปรงใน
ในการบริหารงานบุคคลให
เปนไปตามหลักคุณธรรม
(1) มาตรการการสรางความ
โปร ง ใสในการบริ ห ารงาน
บุคคล
(2) มาตรการออกคํ า สั่ ง
มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหัวหนาสวนราชการ
(3) กิ จ กรรม “สร า งความ
โปร ง ใสในการพิ จ ารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”

2.2 มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.2 สรา งความโปรงใส
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร กา รเ งิ น
งบประมาณ การจั ด หา
พั ส ดุ ฯ โ ด ย ยึ ด ถื อ ต า ม
กฎหมาย ระเบี ย บอย า ง
เครงครัด
(1) กิจ กรรม “ควบคุมการ
เบิกจายเงินตามขอ บั ญ ญั ติ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย
ประจําป”
(2) กิ จ กรรม “การพั ฒ นา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ”
(3) กิ จ กรรม “สร า งความ
โปร ง ใสในการใช จ า ยเงิ น
งบประมาณ”
(4) โครงการเผยแพรข อ มู ล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัด
จาง

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

2.2.3.สรางความโปรงใสใน
การให บ ริ ก ารสาธารณะ/
บริการประชาชน เพื่อใหเกิด
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 32

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ
(1) กิ จ กรรมการจั ด บริ ก าร
สาธารณะและการบริ ก าร
ประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง
พ อ ใ จ แ ก ป ร ะ ช า ช น โ ด ย
ทั ดเที ยม กั น แล ะ ไม เ ลื อ ก
ปฏิบัติ
(2) โครงการจางสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
(3) กิจกรรมการใชบัตรคิวใน
การติดตอราชการ
(4) มาตรการ “ยกระดั บ
คุ ณ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชน”
(5) จัดทําคูมืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนในการ
ใชบริการ
(6)แสดงขั้นตอน ระยะเวลา
อัตราคาบริการชัดเจน

รวมภารกิจตาม จํานวน 3 มาตรการ
มิติ 2.2
8 กิจกรรม
2 โครงการ
2.3 มาตรการ 2 . 3 . 1 จั ด ทํ า แ ผ นภู มิ
การใช ดุ ล ยพิ นิ จ ขั้ น ต อ น ร ะ ย ะ เ ว ล า
แ ล ะ ใ ช อํ า น า จ ดํ า เ นิ น ก า ร บ ริ ก า ร
หน า ที่ ใ ห เ ป น ไป ประชาชน เปดเผย ณ ที่ทาํ
ต า ม ห ลั ก ก า ร ก า ร แ ล ะ ใ น ร ะ บ บ
บ ริ ห า ร กิ จ การ สารสนเทศขององค กร
บานเมือง
ปกครองสวนทองถิ่น
ที่ดี
(1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
(2) โครงการลดขั้นตอนและ
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 กี่ ย ว กั บ ก า ร สั่ ง ก า ร
อ นุ ญ า ต อ นุ มั ติ ปฏิ บั ติ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

หนา 33

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวม ภารกิจตาม
มิติ 2.3
2.4 การเชิ 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
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ต น ใ ห เ ป น ที่
ประจักษ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ร า ช ก า ร แ ท น ห รื อ
ดํ า เนิ น การอื่ น ใดของผู มี
อํา นาจในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(1) ม าตร การ การมอบ
อํ า นาจอนุ มั ติ อนุ ญ าต สั่ ง
การ เพื่ อ ลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(2) มาตรการมอบอํ า นาจ
ของนายก อบต.
(3) มาตรการการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก อบต.
ปลัด อบต. และหัวหนาสวน
ราชการ
จํานวน 3 มาตรการ
1 กิจกรรม
1 โครงการ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติ
ที่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี
คุณธรรมจริยธรรม
(1) กิ จ กรรมเชิ ด ชู เ กี ย รติ
บุ ค คลที่ ช ว ยเหลื อ กิ จ การ
ส า ธ า ร ณ ะ ห รื อ มี จิ ต
สาธารณะ
2.4.2. ยกยองเชิดชูเกียรติ
ที่ใหความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถิ่น
(1) กิ จ กรรมเชิ ด ชู เ กี ย รติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
(2) กิ จ กรรมรวมพลั ง

สร า งความสะอาด Big
cleaning Day

2.4.3. ยกยองเชิดชูเกียรติที่
ดํา รงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
(1) กิ จ กรรมเชิ ด ชู เ กี ย รติ
ป ร ะ ช า ช น ผู ป ฏิ บั ติ ต า ม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมภารกิจตาม

จํานวน 3 กิจกรรม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000

20,000

20,000

หมายเหตุ

หนา 34

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

มิติ 2.4
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ไดทราบหรือ
รั บ แ จ ง ห รื อ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

1 โครงการ
2.5.1.ดํ า เนิ น การให มี
ขอ ตกลงระหวา งบุคลากร
ในองค ก รได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
ราชการดวยความซื่อสัตย
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) กิ จ กรรม “การจั ด ทํ า
ข อ ตกลงการปฏิบั ติ ร าชการ
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
เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1) กิจกรรม ใหความรวมมือ
กั บ ห น วยตร วจ ส อ บ ที่ ไ ด
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่ อ การตรวจสอบ ควบคุ ม
ดูแล การปฏิบัติร าชการของ
องคการบริหารสวนตํา บลกํา
ปง
(2) มาตรการ “ให ค วาม
ร ว ม มื อ กั บ ห น ว ย ง า น
ตรวจสอบทั้ ง ภาครั ฐ และ
องคกรอิสระ”
( 3 ) ม า ต ร ก า ร “แ ต ง ตั้ ง
ผู รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
รองเรียน”

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

2.5.3. ดําเนินการใหมีเจาที่
ที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การให
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 35

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

เปนไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องรองเรียนกลาวหาบุคคล
ใ น อ ง ค ก ร ป ก ค รอ งส ว น
ทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ
(1) มาตรการ “ดํ า เนิ น การ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
ก ล า ว ห า เ จ า ห น า ที่ ข อ ง
องคการบริหารสวนตํา บลกํา
ป ง ว า ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ฏิ บั ติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดย
มิชอบ”
รวมภารกิจตาม จํานวน 4 มาตรการ
มิติ 2.5
2 กิจกรรม
รวม มิติที่ 2
มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การส ง เสริม
บทบาทและ
การมี ส ว นร ว ม
ของ ภ าค
ประชาชน

3.1 จั ด ให มี แ ละ
เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล
ขาวสารในชองทาง
ที่ เ ป น การอํ า นวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํ า นาจหน า ที่ ข อง
อง ค ก ร ป ก ครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ได ทุ ก
ขั้นตอน

11 มาตรการ
13 กิจกรรม
5 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3.1.1.จั ด ให มี ศู นยขอ มูล
ข า วสารตามกฎหมายว า
ดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ
(1) โครงการจัดทําคาบริการ
พื้ นที่ เว็ ป ไซ ต ร ายป แ ละ
คาธรรมเนียมขื่อโมเมนเนม
รายป เว็ปไซต ของ อบต.กํา
ปง
(2) กิ จ กรรม “การออก
ระเบี ย บจั ด ตั้ ง ศู น ย ข อ มู ล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง”
(3) โครงการใหค วามรู ให
ความรู แ ก พ นั ก งานส วน
ตําบลและประชาชนทั่ ว ไป
เรื่อง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540”

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

20,000

20,000

20,000

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

7,000

7,000

7,000

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หนา 36

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3.1.2.มีการเผยแพรขอมูล
ข า ว ส า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล 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 ย บ กฎ ข อ บั ง คั บ ที่
กํ า หนดให อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
(1) กิจกรรม “การเผยแพร
ขอมูล ขาวสารดา นการเงิ น
การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน
ของ อบต. และการรับเรื่อง
ร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การเงิ น
การคลัง”

รวมภารกิจตาม
มิติ 3.1
3.2 การรั บ ฟ ง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่ อ งร อ งเรี ย น/
ร อ ง ทุ ก ข ข อ ง
ประชาชน

3.1.3. มี ก ารป ด ประกาศ
เผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราขการ
ที่ เ ป น ประโยชน กั บ การมี
ส ว นร ว มตรวจสอบของ
ประชาชน
(1) เผ ยแพร ข อ มู ล การ
ใหบริการตาง ๆ กฎเกณฑ
ระเบียบกฎหมาย ขอบังคับ
และสถานที่ใหบริการอยาง
ชัดเจน
จํานวน 3 กิจกรรม
2 โครงการ
3.2.1 มีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน
ในการดํ า เนิ น กิ จ การตาม
อํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการ
ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต อ ความ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

7,000

7,000

7,000

หมายเหตุ

หนา 37

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น
(1) โครงการสั ม มนาเชิ ง 50,000
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณา
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาและ
แผนชุมชน
0
(2) กิจ กรรมการดําเนินงาน
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของ
องคการบริหารสวนตํา บลกํา
ปง
(3)จั ดตั้ ง ศู นย ดํ า รงธรรม
0
องคการบริหารสวนตํา บลกํา
ปง
3 . 2 . 2 . มี ช อ ง ท า ง ใ ห
ประชาชนในทองถิ่นสามารถ
0
ร อ ง เ รี ย น / ร อ ง ทุ ก ไ ด
โดยสะดวก
0
(1)โครงการองคการบริห าร
สวนตําบลกําปงเคลื่อนที่
( 2)การดํ า เนิ น งานศู น ยรับ
0
เ รื่ อ ง ร า ว ร อ ง ทุ ก ข ข อ ง
องค ก ารบริ ห ารสว นตํ าบล
กําปง
3.2.3. มี ร ายงานหรื อ แจง
เป น หลายลั ก ษณ อั ก ษรให
ประชาชนผู ร อ งเรี ย น/ร อ ง
ทุกขท ราบถึงการไดรั บ รื่ อ ง
ระยะเวลาและผลการ
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
รองเรียน/รองทุกข
0
(1) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ให ผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ
(2)การดํ า เนิ น งานศู น ย รั บ
เ รื่ อ ง ร า ว ร อ ง ทุ ก ข ข อ ง
องค ก ารบริ ห ารสว นตํ าบล
กําปง
รวมภารกิจตาม จํานวน 4 กิจกรรม
50,000
มิติ 3.2
2 โครงการ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

50,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000

หมายเหตุ

50,000

หนา 38

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3 . 3 . 1 . ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห
ประชาชนมีสวนรวมในการ
จั ดทํ า แผ นพั ฒ นา กา ร
จัดทํางบประมาณ
( 1 ) ม า ต ร ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการการจั ด ทํ า
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 นแล ะ
ประชาคมตําบล ประจําป
(3) กิ จ กรรมการส ง เสริ ม
และสนั บ สนุ น การจั ดทํ า
แผนชุมชน
3 .3 .2. ดํ า เ นิ นกา รให
ประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดหาพัสดุ
(1) มาตรการแตงตั้งตัวแทน
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
ก าร ป ฏิ บั ติ ร าช การของ
องค ก ารบริ ห ารสว นตํ าบล
กําปง
รวมภารกิจตาม จํานวน 2 มาตรการ
มิติ 3.3
5 กิจกรรม
2 มาตรการ
รวม มิติที่ 3
10 กิจกรรม
4 โครงการ

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมี ส ว น
รวมบริหาร กิจการ
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น

4การเสริมสราง
แล ะปรั บ ปรุ ง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ
ข อ ง อ ง ค ก ร

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ค วบ คุ ม ภ ายใน
ต า ม ที่
คณะกรรมการ

4.1.1.มี ก ารจั ด ทํ า และ
รายงานการจั ด ทํ า ระบบ
ควบคุ ม ภายในให ผู กํ า กั บ
ดูแล

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57,000

57,000

57,000

0

0

0

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป ก ค ร อง ส วน ตรวจเงินแผนดิน (1) โครงการจัดทําแผนการ
ทองถิ่น
กําหนด
ตรวจสอบภายในประจําป
ประจําป
(2) โครงการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน
4 . 1 . 2 . มี ก า ร ติ ด ต า ม
ประ เ มิ นระ บบค ว 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
ป ร ะ เมิ นผล การควบคุ ม
ภายใน
รวมภารกิจตาม
มิติ 4.1
4.2 การ
สนับสนุนให ภาค
ประชาชนมี ส ว น
ร วมตร วจ ส อบ
การปฏิ บั ติ ห รื อ
ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการ ตาม
ช อ ง ท า ง ที่
ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได

จํานวน 1 กิจกรรม
2 โครงการ
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 กํา กับดูแลการ
บริห ารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
ข า ร า ช ก า ร พ นั ก ง า น
ลูกจาง
(1) มาตรการส ง เสริ ม ให
ป ร ะ ช า ช น มี ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริ ห ารงานบุ ค คลเกี่ ย วกับ
การบรรจุ แ ต ง ตั้ ง การโอน
ยาย

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

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 กํา กับดูแลการ
บริ ห ารงบประมาณ การ
รั บ - จ า ย เ งิ น ก า ร ห า
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 40

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ประโยชน จ ากทรั พ ย สิ น
ของทางราชการ
(1) กิจ กรรมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการ
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 กร รมการจั ด หา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน
( 2) กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบกํ า ป บ ดู แ ลการ
จัดซื้อจัดจาง

รวมภารกิจตาม จํานวน 1 มาตรการ
มิติ 4.2
3 กิจกรรม
4.3 การสง เสริม
บทบาทการ
ตร วจ ส อบ ของ
สภาทองถิ่น

4.3.1.สงเสริมและพัฒ นา
ศั ก ย ภ า พ ส ม า ชิ ก ส ภ า
ทอ งถิ่นใหมีความรู ความ
เขา ใจการปฏิบัติห นา ที่ใ ห
เ ป น ไ ป ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ร ะ เ บี ย บที่ เ กี่ ย ว ข อ งไ ด
กําหนดไว
(1) กิ จ กรรมการส ง เสริ ม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่น
(2) โครงการสงเสริมความรู
ด า น ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
กฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ
ผู บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภา
องค ก ารบริ ห ารสว นตํ าบล
กําปง

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.3.2.สงเสริมสมาชิกสภา
ทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน
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
เกี่ยวขอ งไดกําหนดไวโดย
ไมฝกใฝฝายใด
(1) กิจ กรรมการมีสวนรวม
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
สมาชิกสภาองคการบริห าร
สวนตําบล
รวมภารกิจตาม จํานวน 2 กิจกรรม
มิติ 4.3
จํานวน 1 โครงการ
4.4 เสริ ม พลั ง
ก าร มี ส ว น ร ว ม
ข อ ง ชุ ม ช น
( Community)
และบูรณาการทุก
ภ า ค ส ว น เ พื่ อ
ต อ ต า น ก า ร
ทุจริต

4.4.1.ส งเ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร
ดํ า เนิ น การเฝ า ระวั ง การ
ทุจริต
(1) มาตรการเฝาระวังการ
ค อ ร รั ป ชั่ น โ ด ย ภ า ค
ประชาชน
(2) มาตรการสง เสริม และ
พั ฒ นาเครื อ ข า ยด า นการ
ปองกันการทุจริต

4.4.2.บู ร ณาการทุ ก ภาค
สวนเพื่อตอตานการทุจริต
(1) กิ จ กรรมการติ ด ป า ย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต
รวมภารกิจตาม จํานวน 2 มาตรการ
มิติ 4.4
1 กิจกรรม
รวมมิติที่ 4
รวมทั้ง 4 มิติ

3 มาตรการ
7 กิจกรรม
3 โครงการ
18 มาตรการ
41 กิจกรรม
21 โครงการ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

ป ๒๕62
ป ๒๕63
ป ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

390,000

390,000

390,000

หมายเหตุ
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สวนที่ 3
มิตทิ ี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยัง ตองมีการสง เสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความ
ขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ใน
สถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการ
ที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวน
ไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้ง
สรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไม
เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม
ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของ
ประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับปจจุบัน ซึ่ง ไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิด ชอบ
และการตรวจสอบได (Accountability) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และหลั ก การมี ส ว นร ว ม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไก
ในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค
แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่
ดีไดตอไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง องคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพือ่ จัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุง
การทํ า งานในแต ล ะกิ จกรรมได รวมถึ ง หั ว หนา ผู บั ง คั บ บั ญ ชา สามารถใช เ ป น หลั กฐานในการอา งอิ ง ที่ ใ ช ในการ
ประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความ
ซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษา
จากปญหาที่เกิดขึ้นคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร
องคการบริหารสวนตําบลกําปง เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความดี
พนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การ
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบวินัย
สงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ
3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่ไดรับ
มอบหมาย
4. เปาหมาย
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. ระยะเวลา
พ.ศ. 2562- 2564
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวันและ
สงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร
6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ
8. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
9. ผูรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได
10.3 พนั ก งานจ า งทํ า งานด วยความซื่ อสั ต ย สุ จ ริ ต เกิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบในหน า ที่ ไ ด รั บ มอบหมายตาม
กําหนด
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤติของโลกที่มากับ
กระแสโลกาภิวัฒน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
การพัฒ นาคุณธรรมจริ ยธรรมของคนในสัง คมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรั ฐ” ซึ่ง ไดรับมอบหมายภารกิ จ ในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไ ดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื้อสัตยสุจริต
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่
ใหมีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
2. เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฎิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
พัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดใหมีการดําเนินกิจกรรม
1. ฝกอบรมสัมมนา
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณบุคคลตนแบบในองคกร
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
3.1 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่โดยมุงสัมฤทธิ์
ของงาน มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได และมีจิตสาธารณะ
3.2 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฎิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
เกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลกําปง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําปงไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลกํา ปง
พ.ศ. 255๗ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบัง คับใชอยางมีประสิทธิภ าพ ทั้ง นี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติต าม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทํากําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลมีหนาที่ดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
มุง ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรง ใส และตรวจสอบได ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนด
แนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัย
ตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลกําปง ควรนําแนว
ทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน จึงไดจัดทํามาตรการ
“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใช
ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหนาที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม
2.เพื่อใหเกิดการปรั บปรุง ประมวลจริยธรรมขององค กรให เปน ป จ จุบัน และสอดคล องกั บสถานการณ ที่
เปลี่ยนไป และสรางความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป
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3. เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม
2. ประชุมคณะทํางานฯ
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ที่ตอง
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคลากร เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน
5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ เพื่อมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ
6. ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ฝายสภาทองถิ่น และฝายพนักงาน ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
2. บุคลากรในองคกร มีความรูความเขาใจและตระหนักในการปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององคกร
ไมนอยกวารอยละ 90

มิตทิ ี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกคณะผูบริหาร
2. หลักการและเหตุผล
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ตามที่ รัฐบาลไดใหความสําคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกําหนดแนวนโยบายไวหลาย
แหลงไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติวา มาตรฐานทางจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่
กําหนดขึ้นในหมวดที่ 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม
และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อใหการพัฒนาราชการแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ
แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไววา 8.1.3
พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพื่อใหมีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการและการสงมอบบริหารสาธารณะโดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสํา คัญ ตอ
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศและสรา งผู นํา การเปลี่ ย นแปลงในระบบราชการรวมทั้ ง จะวางมาตรการสํ าหรับ
ประเมิน ผล การปฏิบัติง านและจายคาตอบแทนที่เปนธรรม ตามผลงานเพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการพัฒนา
ผลงาน และ 8.15 เสริมสรางมาตรฐานดานคุธรรมจริยธรรมใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐและพัฒนาความ
โปรง ใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมทั้งปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจังเพื่อใหภาคราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชน
คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๑ มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมคุณธรรม ใน
องคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และ
ดําเนิน การอยางตอเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม ปจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ได
กําหนดนโยบายสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบกับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก
ขอ 2 การซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพื่อสวนรวม
ขอ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
ขอ 11 มีความเขมแข็ง ทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลศ มีความ
ละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
ขอ 12 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติมากวาผลประโยชนของตนเอง
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ขอ 267 ความวา การพัฒ นาผูใตบัง คับบัญชานั้น ตองพัฒ นาดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไดแกการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบลกําปง ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนศรัทธา
เชื่อถือไววางใจ ยกยองและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง ได
เห็นความสําคัญและความจําเปนในการนํานโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนด
ไว มาสูการปฏิบัติใหบัง เกิดผล เปน รูปธรรมซึ่ง แนวทางหนึ่งที่สําคัญ คือการใหความรู สรางความเขาใจและสราง
ทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
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2.1 เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความโปรงใส
2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ใน
การจัดซื้อจัดจาง
2.3 เพื่อปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นใหกับขาราชการและพนักงานจาง
2.4 เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ผู เ ข า อบรม นํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ มาใช ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น การทํ า งานให มี
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. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความโปรงใส
10.2 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ในการ
จัดซื้อจัดจาง
10.3 ผูเขารับการอบรมมีจิตสํานึกและตระหนักถึง ผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ตอประเทศชาติและ
ประชาชน
10.4 ผูเขารับการอบรม สามารถนําความรู ที่ไ ดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจํ าวัน การทํางานให มี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม
11. การประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลกําปงจะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 50

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมตําบลกําปง
2. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชน เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปญญาที่ดีแลว ยัง
ตองมีคุณธรรม จริยธรรม เปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินชีวิตอีกดวย จึงจะเปนบุคคลที่เรียกวาเปน มนุษยที่
สมบูรณ มีภูมิคุมกัน ยืน หยัดอยูในสัง คมไดอยางมีความสุข พระพุทธศาสนา ถือเปนแหลง รวมหลักธรรมคําสอน
ตนแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและ เยาวชนควรไดรับการศึกษา เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา
และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวให พรอมสําหรับการดําเนินชีวิตและบทบาทหนาที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ได
อยางกลมกลืน ภายใตสถานการณที่อาจจะ มีทั้งดีและไมดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง
การอบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และพั ฒ นาจิ ต แก เ ด็ ก เยาวชน เป น หน า ที่ ข องทุ ก องค ก ร ที่ จ ะต อ งให
ความสําคัญเปนอันดับแรก ตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็ก เยาวชนใหเปนคนดี เปนที่ตองการขอ ง
สัง คม และประชาชนทั่ วไปให ส ามารถดํ ารงตนในสัง คมไดอ ยางมี ความสุ ขได เด็กและเยาวชนที่ ข าดคุ ณธรรมก็
เหมือนกับตนไมที่ขาดรากแกว ไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่ขาดความสมดุลเชนปจจุบันได บาน วัด
โรงเรียน ตลอดจนสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของจะตองใหความรวมมือในการจัดการอบรม ใหความรูที่ถูกตอง สราง ความ
เชื่อและความเห็นใหตรง ตลอดจนติดตาม เฝาระวังภัยสังคมตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู ทุกขณะ
ดวย ที่สําคัญ คือ สถาบัน ครอบครัว พอแม ตองเอาใจใส ใหก ารสนใจตอ ลูก ใหม ากเปนพิ เ ศษ สอนลูกใหมี ความ
พัฒนาการไปตามวัย สรางคานิยมการบริโภคที่ถูกตอง และเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่รุดหนา แตปญหาทางสังคมก็มากขึ้นเปนลําดับ เด็กและเยาวชนเจริญ วัย ก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดาน
ดังนั้น แนวโนมการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนใหมากขึ้น เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดใหความสําคัญ กับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอยางมาก และ
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงไดจัดทําโครงการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ตําบลกําปง จึงได
จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหความรูแกเด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
๒. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการดําเนิน ชีวิต
ใหเปนไปอยางถูกตอง
๓. เพื่อเปนการสงเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ใหมีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของ สังคม
ปจจุบัน
๔. เพื่อสรางความตระหนักในการสรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือ
ปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ปลูกจิตสํานึก เด็กและเยาวชน ใหทําความดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สรางพลังในการ ลด
ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย
4. เปาหมาย
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ประกอบดวย

1. นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลกําปง
2. อาจารยในโรงเรียน

5. วิธีการดําเนินการ
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย
6. ระยะเวลาการฝกอบรม
พ.ศ. 2562- 2564
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
8. งบประมาณ
20,000 บาท
9. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. เด็กและเยาวชนไดรับความรู เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
๒. เด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการดําเนิน ชีวิต ให
เปนไปอยางถูกตอง
๓. เด็กและเยาวชน มีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
๔. เด็กไดรับการสรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดย ใช
หลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. เด็กและเยาวชน ไดทําความดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่ง เสพติด สรางพลัง ในการลด ละ เลิก
อบายมุขทั้งหลาย
11. การประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลกําปงจะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบ

มิตทิ ี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง
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2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุค คลมีผ ลประโยชน สวนตนเข ามาเกี่ยวของจนสง ผลกระทบต อ การ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนา
หรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่ง ผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่
เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตามอํ านาจหนา ที่ละความรั บผิ ด ชอบเพื่อให เ กิ ด
ประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไม
จํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการ
แตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่
บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยง กันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อให
ความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลกําปง เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึง ไดจัดกิจกรรม
ปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลกําปง เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับ
ซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรง ใสของขาราชการและเจาหนาที่ขององค การ
บริหารสวนตําบลกําปง
3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจาก
การทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
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8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม
ยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพื่อ
ลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออก
จากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย การขัดกันแหงผลประโยชน
หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวง
ระยะเวลาที่ประเทศไทยกํา ลัง เผชิญ กั บปญ หาการทุจริ ต คอรรัป ชันของผูดํ ารงตํา แหนง ทางการเมืองหรือ ผูดํ า รง
ตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสรางความ
เสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม
จากสถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่จะเขาใจ
สาเหตุและปจจัยที่นําสูการคอรรัปชัน เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นําไปสู
การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น โดยเฉพาะในเรื่ อ งการปลู ก ฝ ง องค ค วามรู ใ ห มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย ง ระหว า ง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่ง เปนปญ หาเชิง โครงสรา งที่
เกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหาร
ที่ดอยพัฒนา
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือ
หลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ
ขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอ
สถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง
3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุ ม หรื อ สั ม มนาบุ ค ลากรเพื่ อ ปลู ก ฝ ง องค ค วามรู ใ ห มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ Conflict of
Interest
5. พื้นที่ดําเนินการ
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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest

มิตทิ ี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการตอตานการทุจริต

โครงการที่ 1
1. ชือ่ โครงการ : สรางคานิยม สังคมคุณธรรมตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งในป จ จุ บั น ทุ ก ภาคส ว นของสั ง คม ต า งให
ความสําคัญกับ ธรรมาภิบาลมาตรฐานความโปรงใสวา เปนมาตรการกลไกสําคัญที่จะชวยปองกันและแกไขปญหาการ
ทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ช ว ยให ห น ว ยงานและเจ า หนา ที่ ภ าครั ฐ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ผู นํ า ชุ ม ชนและประชาชนทั่ ว ไปมี ความ
รับผิดชอบตระหนักในการใชอํานาจหนาที่ของตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติภารกิจหรือบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุง เนน การมีสวนรวมจากประชาสัง คมเพื่อสรางความเปนธรรมแกประชาชน
ผูรับบริการอยางทั่วถึงและเทาเทียม ทั้งนี้ เมื่อไดพิจารณาถึงผลผลิต (Out put) และผลลัพธ (Out Come) จากการ
นําหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานความโปรงใสมาเปนแนวทางปฏิรูปการบริหารจัดการกลไกของหนวยงาน องคกรแลว
พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จที่จะสามารถพัฒนายกระดับขับเคลื่อนหนวยงานของตน เพื่อกาวไปสูการเปนองคกร
ธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปรงใสนั้น ประกอบดวย ตัวแปรสําคัญ 4 ประการ คือ
1. ตัวแปรเกี่ยวกับนโยบายขององคกรและศักยภาพผูบริหาร
2. ตัวแปรเกี่ยวกับความชัดเจนในโครงสรางและรูปแบบกลไกการตรวจสอบภายในขององคกร
3. ตัวแปรเกี่ยวกับการใชอํานาจและมาตรฐานการใชดุลยพินิจ
4. ตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถในการสนองตอบขอคิดเห็นและความตองการของประชาชน
ดังนั้น จากตัวแปรดังกลาวขางตน ซึ่งนับเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่จะผลักดันหรือนําพาใหองคกร
กาวไปสูความสําเร็จในการเปนองคกรธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปรงใสไดหรือไมนั้น จะตองมีองคประกอบ
หลายส ว น ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ได ก ระจายอํา นาจการปกครองจาก
สวนกลางสูหนวยงานสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น โดยกําหนดใหหนวยงานปกครองสวนภูมิภาค และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง และมีอํานาจในการบริหารงานตามอํานาจหนาที่
ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อคุมครองประโยชนสุขของประชาชนในภูมิภาคและทองถิ่นเปนสําคัญ (มาตรา 282
- 284) และทิศทางตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว ทําใหการจัดระบบความสัมพันธระหวางหนวยงาน
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นตองปรับเปลี่ยนไปในประการสําคัญที่มุงหมายใหหนวยงานสวนของตนได
มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) รวมทั้งจัดใหมีบริการสาธารณะตามมาตรฐานที่ประชาชน
มุงหวัง เพื่อคุมครองประโยชนสุขของประชาชนในภูมิภาค และประเทศเปนสวนรวม ดังนั้น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่มีความใกลชิดผูกพันในการใหบริการประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง ควรมีการปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 – 2555
3. วัตถุประสงค
3.1. เพื่อเสริมสรางให ค ณะบริห ารท องถิ่น ขาราชการฝ ายการเมืองและฝา ยประจํ า ผูแทนชุ ม ชน
ประชาชนและเยาวชน มีจิตสํานึก คานิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต สงผลใหหนวยงานปลอดการทุจริต
คอรรัปชั่น มุงสูการเปนองคกรที่ใสสะอาด
3.2. เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใส ของหนวยงานองคกรภาครัฐ
3.3. เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางคณะบริหารทองถิ่น ขาราชการฝายการเมืองและฝายประจํา
ผูแทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในการเสริมสรางความเขมแข็งดานคุณธรรม จริยธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาลกับ
หนวยงานองคกรภาครัฐ เพื่อปองกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
- คณะผูบริหาร พนักงานองคการบริหารสวนตําบลกําปง และสมาชิกสภา อบต.กําปง จํานวน 80 คน
- ผูแทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตําบลตําบลกําปง จํานวน 20 คน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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รวมทั้งสิ้น จํานวน 100 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ

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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาอบต.กํ า ป ง และพนั ก งานส ว นตํ า บลกํ า ป ง ผู แ ทนชุ ม ชน
ประชาชนและเยาวชน มีความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุ จ ริ ต
บทบาทหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในระบบการควบคุ ม ภายในของหน ว ยงาน สามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
10.2 คณะบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาอบต.กําปง พนักงานสวนตําบลกําปง ผูแทนชุมชนประชาชนและ
เยาวชน ตระหนักและใหความสําคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีสวนรวมในการเฝา ระวัง และการตรวจสอบการทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบในการ
ปฏิบัติงาน
10.3 คณะบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาอบต.กําปง พนักงานสวนตําบลกําปง ผูแทนชุมชน ประชาชน
และเยาวชน รวมเปน ภาคีเครือขายการเฝาระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจง เบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข

มิตทิ ี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.2.สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : การจัดอบรมใหความรูกับประชาชนภายในตําบลกําปง เชน ภาษีโรงเรียน ภาษีปาย ภาษีบํารุง
ทองที่ แผนที่ภาษี การจัดซื้อจัดจาง การพัสดุ
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2. หลักการและเหตุผล
รายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองไดแก ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ตลอดจนคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตาง ๆ ซึ่งถือเปนรายไดหลักที่ทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บเองโดยตรง ปรากฏวาผลการจัดเก็บอยูใน
ระดับที่ยังไมนาพึงพอใจ กลาวคือยังเก็บไดในสัดสวนที่ต่ําทําใหรัฐบาลตองจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินภาษีใหทองถิ่น
เพิ่มขึ้นทุกปเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของรายไดรวมที่รัฐบาลกําหนด ทั้งนี้ เนื่องจากปญหาบุคลากรของทองถิ่น
เองยังไมใหความสําคัญอยางจริงจังในการพัฒนาใหมีศักยภาพในดานการจัดเก็บและการบังคับภาษีคางชําระอย าง
แทจริง โดยเฉพาะในเรื่องหลักการและเทคนิคการจัดเก็บที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง อันไดแก เทคนิคการยื่นแบบ
การแจงประเมินและเทคนิคการเรงรัดการจัดเก็บภาษี รวมทั้ง ยังขาดความรูในเชิงปฏิบัติที่จะบังคับภาษีคางชําระ
ตามระเบียบวิธียึด อายัด ฯ และความรูในการบังคับภาษีคางชําระในกรณีที่จะตองดําเนินการฟองคดีในศาลภาษีอากร
กลาง ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติวาจะตองดําเนินการและใชหลักฐานในการตอสูคดีอยางไร ทํา
ใหทองถิ่นเสียเปรียบในการฟองคดี และหลายคดีผลการตัดสินออกมาปรากฏวาทองถิ่นแพคดีตอเอกชน รวมไปถึง
กรณีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดเขาตรวจสอบการจัดเก็บรายไดแลวพบวามีการกระทําผิดตาม
ระเบียบวาดวยวินัยทางดานการเงินการคลังในเรื่องการจัดเก็บภาษีทองถิ่น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองรับผิดทางละเมิด
โดยการชดใชเงินคืน หรือใหเรียกเก็บเงินภาษีเพิ่มจากผูเสียภาษีในหลาย ๆ กรณี ซึ่งลวนแตมีผลกระทบตอทองถิ่นและ
ผูปฏิบัติง านที่เกี่ยวของโดยตรง องคการบริหารสวนตําบลกํา ปง เล็ง เห็น ความสําคัญ ในปญ หาดัง กลาวจึง ได ห า
แนวทางที่จะเสริมสรางศักยภาพในการจัดเก็บรายไดของทองถิ่นตลอดจนการบังคับการจัดเก็บภาษีที่คางชําระ รวมถึง
แนวทางการตรวจสอบของ สตง.ในสวนที่เกี่ยวของ โดยเห็นวาถึงเวลาแลวที่ผูบริหารและขาราชการทองถิ่น ทุกฝายที่
เกี่ยวของจะตองตระหนักในเรื่อง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและประชาชน ทราบหลักการ แนวทาง วิธีการ เทคนิค ขั้นตอนการจัดเก็บ
ตลอดจนปญหาภาษีของทองถิ่นที่ถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ในสวนที่เปนภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง ไดแก
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ตลอดจนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ
2. เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและประชาชน ทราบและเขาใจในการบังคับการจัดเก็บภาษีคางชําระโดยการ
ยึด อายัด ฯ กรณีที่ทองถิ่นดําเนินการเองและกรณีการฟองคดีตอศาลภาษีอากรกลาง โดยสามารถนําไปปฏิบั ติ ใน
ทองถิ่นไดอยางมั่นใจไมเสียเปรียบคูกรณีในการฟองคดีตอศาลภาษีอากรกลาง
3. เพื่อพนักงานสวนตําบลและประชาชน ไดทราบและเขาใจในระเบียบวาดวยวินัยการเงินการคลังในเรื่อง
การจัดเก็บภาษีทองถิ่นและขอพึงระวัง ขอสังเกตจากผลของการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ที่
ไดทักทวงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแกไขในกรณีความผิดละเมิดตองชดใชเงินคืน และกรณีใหเรียกเก็บ
เงินเพิ่มจากผูเสียภาษี
4. เพื่อใหทองถิ่นทราบบทบาทของตนเองเกี่ยวกับภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง รวมทั้งทราบแนวนโยบายของรัฐ
ในปจจุบัน และอนาคต ตลอดจนเพื่อให ทองถิ่น มีก ารพัฒ นาใหมีร ายได เพิ่ มขึ้น จากภาษี ที่ท องถิ่น จัด เก็ บเองและ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ
5. เพื่อสรางความเขมแข็งทางดานการเงิน การคลังใหแกทองถิ่นโดยใหความสําคัญกับการจัดเก็บภาษีที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของทองถิ่นเองใหสามารถพึ่งตนเองได
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3. กลุมเปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและประชาชนในพื้นที่
4. วิธีการดําเนินการ
ดําเนินการฝกอบรมโดยการบรรยาย
5. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
7. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 30,000.00บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. พนักงานสวนตําบลและประชาชน มีความรูความเขาใจในการจัดเก็บภาษีและแนวทางในการบังคับการ
จัดเก็บภาษีคางชําระอยางถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
2. พนักงานสวนตําบลและประชาชนมีมาตรการการปองกันตนเองในการจัดเก็บภาษี เพื่อใหเปนไปใน
แนวทางที่กฎหมายกําหนด และเปนไปตามแนวทางที่ สตง.เสนอแนะ
3. ทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นจาการจัดเก็บภาษีที่ถูกตอง ครบถวน และเปนธรรม
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : การปรับปรุงฐานขอมูลในการจัดทําแผนที่ภาษี
2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบัน รัฐบาลมีน โยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อ
พัฒนาการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาทองถิ่นของตนเองใหมีความเจริญกาวหนา ดังนั้นจึงเนนใหนําอิเล็กทรอนิกสมาใชในการบริหารงาน เปน
การสรางสรรคระบบการบริหารงาน โดยมีเปาหมายเพื่อที่จะไดปรับปรุงระบบการบริหารและบริการภาครัฐ ดวยการ
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสาร (ICT) ไปชวยการดําเนินการใหบริการตาง ๆ ของรัฐ การบริหารจัดการยุค
โลกาภิวัฒน ทุกหนวยงานจะตองพัฒนาตนเองใหทันกับนวัตกรรมใหม ๆ ที่เกิดขึ้น การบริหารงานตองตั้งอยูบนขอมูล
ขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลกําปงเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นที่ตองมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(ICT) ไปพรอมกับราชการบริหารสวนกลาง เพื่อใหมีการจัดการการบริหารงานอยางเปนระบบและวิเคราะหปญหาได
อยางรวดเร็ว
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกํ า ป ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งนํ า ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร (GIS) มาใช ระบบ
สารสนเทศ-ภูมิศาสตร (GIS) เปนระบบคอมพิวเตอรที่สามารถจัดเก็บ บันทึก ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง วิเคราะหและ
แสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ (Mapping) ที่สัมพันธกับขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) และมีคาพิกัดอางอิงบนพื้นโลก
(Global Positioning System : GPS) ซึ่งสามารถชวยในการตัดสินใจ การวางแผนและจัดการพื้นที่ในรูปแบบของ
แผนที่และฐานขอมูลทําใหสามารถมองเห็น (Visualize) วิเคราะหพื้นที่ (Analysis) สรางแบบจําลอง (Modeling)
เกี่ยวกับพื้นที่ไดอยางถูกตอง ซึ่งจะเปนระบบที่ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลกําปง สามารถนํามาใชในการวางแผน
และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ เพื่อใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนเองใหเกิดประโยชน
สูงสุดและยั่งยืน อาทิเชน การวางผังเมืองเพื่อกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน การจัดระเบียบการใชที่ดิน การจัดการ
ดานสาธารณูปโภค ไดแก การประปา ไฟฟาสาธารณะ ดานสิ่งแวดลอม ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสีย ขยะ การปองกัน
และลดอุบัติภัยการปองกันภัยธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย การจัดเก็บภาษีใหครบถวนถูกตองและอื่น ๆ
ซึ่งเปนระบบที่ทันสมัยสามารถใชรวมกับขอมูลที่เปนปจจุบัน
3. วัตถุประสงค
1) เพื่อรองรับการขยายตัวของการเปลี่ยนแปลงที่ดินในเขต อบต.ในเรื่องการแบงแปลงที่ดิน, รวมแปลงที่ดิน,
โรงเรือน, ปาย การเปลี่ยนชื่อผูมีกรรมสิทธิ์ ใหเปนปจจุบัน
2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลแปลงที่ดิน,โรงเรือน และประมวลผลใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
3) เพิ่มศักยภาพในการบริหาร และจัดการขอมูล รวมถึงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใหไดความถูกตองในเชิง
บูรณาการ เชน การบริหารจัดการบุคลากรรองรับการปฏิบัติการใหพอเพียงและคุมคา, การบริหารจัดการการ
เคลื่อนตัวของขอมูล, เอกสารสิทธิ์, ระวางแปลงที่ดินใหเหมาะสม, การนําขอมูลที่ถูกตองเพื่อการบริหาร
ภายในพื้นที่ใหกอประโยชนสูงสุด
4) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบํารุง ทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และลดปญหาขั้น ตอนการ
ทํางาน โดยการปรับปรุงฐานขอมูลของแปลงที่ดิน, เอกสารสิทธิ์, เพื่อรองรับปญหา และอุปสรรคการจัดเก็บ
ในปจจุบัน
5) เพื่ อ ลดคา ใชจ า ย และระยะเวลาในการดํ า เนิ น งานทางดา นการปฏิ บั ติ ง าน, บุ ค ลากร, การบํ า รุ ง รั ก ษา
โดยเฉพาะผลในระยะยาว
6)
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูมาใชบริการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสราง
ความพึ ง พอใจตอ ประชาชนในพื้ น ที่ อบต. เพื่ อ สรา งภาพลั ก ษณใ หกั บ ทาง อบต. ในเรื่ อ งวิ สั ย ทั ศ น,
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการรวมถึงประสิทธิผลของการจัดเก็บรายได
3. กลุมเปาหมาย
จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินพรอมขอมูลใหรายละเอียด
เชิงบรรยายและเชิงพื้นที่ของเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง
4. วิธีการดําเนินการ
วาจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545
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5. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
7. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 150,000.00บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) อบต. สามารถบริหารขอมูลซึ่งจะเปนปจจุบัน สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงขอมูลในเขตอบต.ได ใน
อนาคต
2) ประสิทธิภาพในการบริหารงานดานภาษี หรืออื่น ๆ รวมถึงการประมวลผล และจัดเก็บขอมูลมีความรวดเร็ว
ตอการแกปญหา
3) ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่เปนไปตามกําหนดและประโยชนในดานอื่นๆ อาทิเชน
- สําหรับจัดการดานวางแผนการจัดเก็บภาษีหรือระบบการจัดเก็บภาษี
- สําหรับจัดการดานวางแผนการดานคมนาคม
- เปนประโยชนของเจาหนาที่ของหนวยงานและประชาชนไดรูขอบเขตและตําแหนงขององคกรการ
ปกครองสวนทองถิ่นที่ตนเองอาศัยอยูอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
4) เพิ่มภาพลักษณ และอํานวยความสะดวกใหกบั ประชาชน ผูมาใชบริการ รวมถึงองคกรที่เกี่ยวของ

มิตทิ ี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.3. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการฟน ฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2. หลักการและเหตุผล
ปาไมเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญยิ่งของประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม แตผลจาก
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ของประเทศไทยที่ ผ านมา ทําใหมีความตองการใชที่ ดิ น เพื่ อ
การเกษตรของประชาชนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึง ไดมีการบุกรุกทําลายปาอยางรุนแรง ทําใหพื้นที่ปาไมลดลงเปน
จํานวนมาก สงผลเสียหายตอประเทศเปนอยางมากในหลายๆ ดาน และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดภาวะโลก
รอนและภัยพิบัติตางๆ ซึ่งเปนปญหาที่นานาประเทศตระหนักและมีการรณรงคอยางกวางขวาง ดังนั้น จึงจําเปนตอง
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ฟน ฟู ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไมใหกลับคืนมาดัง เดิมจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม แผนจัดการ
คุณภาพสิ่ง แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔การอนุรักษและฟนฟูแหลง ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่ง ยืนไดกําหนด
เปาหมายตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนาและพระราชบัญญัติสภาตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๖)พ.ศ.
๒๕๕๙ มาตรา ๖๗ (๗) โดยกํ า หนดให องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมี ห น า ที่ ต อ งคุ ม ครอง ดู แ ล และบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดัง นั้น องคการบริหารสวนตํากําปงจึงไดจัดทําโครงการ “ฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปนการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
3. วัตถุประสงค
๑.เพื่อเปนการสรางความสามัคคี และใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน
๒.เพื่อปลูกไมยืนตนรักษาสภาพแวดลอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่การเกษตร
๓.เพื่อเปนแหลงอาหารทางธรรมชาติของคนในชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ
3. กลุมเปาหมาย
๑. ปลอยพันธุปลาเพื่อเปนอาหารเสริมโปรตีน จํานวน๒๐,๐๐๐ ตัว
๒. ปลูกพันธุกลาไมยืนตน จํานวน ๒๐,๐๐๐ตน
๓. ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๑,๐๐๐ คน
4. วิธีการดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมสถานเพื่อปลูกตนไมและสถานที่ปลอยพันธุปลา
3. จัดเตรียมกลาไมพันธไมและพันธุปลาเพื่อใชในโครงการฯ
4. ดําเนินการปลูกปาและปลอยพันธุปลา
5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักปลัด อบต.กําปง
5. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
7. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 30,000.00บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๒.เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมและสิง่ แวดลอมทดและชวยลดภาวะโลกรอน
๓. ประชาชนมี่จติ สํานึกในการดแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอม
๔. เยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความ รมรื่นในชุมชน
๕.เพื่อเพิ่มแหลงโปรตีนในชุมชน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมี
พระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป และไดทรงเนนย้ําแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว
ตลอดจนใชความรู และคุณธรรม เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การปองกันใหรอดพนจากวิกฤต และใหสามารถดํารงอยู
ไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ
โดยที่ภาวะการณปจจุบัน ความเจริญ กาวหน าด านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒ นาอยาง
รวดเร็ว การดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยะธรรมจาก
ตางประเทศ คานิยม เทคโนโลยีซึ่งบางอยางที่ไดรับเขามาทําใหเกิดคานิยมการใชชีวิตประจําวันที่ฟุมเฟอยเกิดความ
เสื่อมของสังคม และทําใหเกิดปญหาในสังคม ปญหาครอบครัว อีกทั้งการประกอบอาชีพของประชาชนภายในเขตพื้น
ตําบลกําปงที่อาชีพสวนใหญเปนเกษตรกร มีการมุงเนนเพื่อเพิ่มรายไดและการจําหนายโดยใชทรัพยากรจากภายนอก
มากขึ้น ตนทุนการผลิตจึงสูง
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ในฐานะองคการปกครองสวนทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับประชาชนในชุมชน
มากที่สุด โดยไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ขอ 6) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 67 (ขอ 6) และมาตรา 68 (7) ไดจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึด
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาใชใหคนชุมชนไดปฏิบัติ
ตาม และให บั ง เกิ ดได ใ นชี วิ ตประจํ าวั น ของทุ ก ๆ คน ด ว ยการรูจั ก การใช ท รัพยากรภายในชุม ชน และเล็ ง เห็น
ความสําคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหนักเรียนภายในเขตพื้นที่ไดตระหนัก และเกิดการเรียนรู
ในการพึ่งพาตนเอง มีการดําเนินชีวิตใหอยูอยางพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
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3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําแนว
พระราชดําริ มาประยุกตใชกับชีวิตประจํ าวันตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใชชีวิตอย า ง
รอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน 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) รวมทั้งฝาย
จัดการ เปนกลไกในการขับเคลื่อน
3. สรางและสงเสริมใหมีสหกรณเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
4. ขยายผลสูสหกรณอื่นตามเปาหมายที่กําหนด
5. อบรมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรบรรยายใหความรู
5. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
7. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 20,000.-บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลกําปง
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีความรู ความเขาใจ การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําแนวพระราชดําหริ มาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันตามหลักการความพอเพียง ความพอดี การใชชีวิต
อยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน มีคุณคาและเกิดรายได
2.กลุมเกษตรตําบลกําปง เยาวชน ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของอบต. ไดรับความรูเพิ่มเติมในการ
การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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มิตทิ ี่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1. สรางจิตสํานึกและตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : นําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ป ญ หาการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น เป น ป ญ หาที่ ทํ า ลายสั ง คมอย า งรุ น แรงและฝ ง รากลึ ก เป น ป ญ หาที่ ส ะท อ น
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยม
ในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานิยมที่ถูกตองนี้จะ
เปนรากฐานสําคัญเพื่อทําใหทุกคนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่ยอมรับไดหากตนเองไดรับ
ผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน หากปลอยให
คานิยมที่ไมถูกตองเชนนี้เกิดขึ้นตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและสงผลเสียตอ
สังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมการหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับ
ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาที่เกิดขึ้น และ
พรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไข
ปญหาทุจริตที่ไดผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตอง
ทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผูสูง อายุ และผูพิการ พระราชบัญ ญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การ
สัง คมสงเคราะหและการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญ ญัติการศึก ษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน
คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร
รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มี
ความซื่อสัตยสุจริต
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษา
ที่สื่อถึงการตอตานการทุจริต
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่ตําบลกําปง
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้น
และพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดอบรมใหความรู
6. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ถูกตอง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่สื่อถึง การ
ตอตานการทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล
สภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติดอยู
กับความสําเร็จ ทางวัต ถุกันมาก ขาดความเอาใจใส ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒ นธรรมทองถิ่น ความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะหัวหนาครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัว สวนหนึ่งเปนปญหาของการขาดศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้นการสงเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ กอน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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คือสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึก
ความซื่อสัตย สงผลใหเยาวชนเปนบุคคลที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย และคุณภาพตอไป
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนใหมีจิตสํานึกที่ดี จึงไดจัดทํา
โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพื่อสง เสริมใหเปนเยาวชนเปนคนที่มี คุ ณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มี
สติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพร อมมี
ภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมที่จะพัฒ นา
ตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญกาวหนาและมั่นคง
ของชาติ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกความซื่อสัตยใหแกเด็กและ
เยาวชน
2. เพื่อสรางความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวมในการสรางสังคมที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
หัวหนาครอบครัว สมาชิกในครอบครัว
5. พื้นที่ดําเนินการ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน
2. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
3. ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ
5. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6. ดําเนินการตามโครงการ
7. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูเขารวมโครงการมีความตระหนักในการดํารงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต
2. ผูเขารวมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและพรอมมีสวนรวมในการสรางสังคมที่ดี
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตเปนปญหาสําคัญที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอประเทศ ดังนั้นการปลูกจิตสํานึกของคนในชาติใหมี
จิตสํานึกในการตอตานการทุจริต โดยมุงที่เด็กและเยาวชนที่จะตองสรางชาติในอนาคต โดยสงเสริมใหเยาวชนมีความ
ตระหนักในปญหาการทุจริต และเกิดจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงจัดใหมี
กิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอตานการทุจริต เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตให
เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย สุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยเยาวชนในองคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีการดําเนินการ
1.จัดทําคําสั่ง แตง ตั้ง คณะทํางานสง เสริ ม สภาเด็กในการตอ ตานการทุจริ ต เพื่อกําหนดรูปแบบกิ จ กรรม
แนวทางในการดําเนินการ
2.จัดประชุมคณะทํางานฯ
3.ดําเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กําหนด
4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. สภาเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80
2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกในความซื่อสัตย สุจริต และมีความตระหนักในการตอตานการทุจริตและ
เสียสละเพื่อสวนรวมเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.2. สรางจิตสํานึกและตระหนักในการตอตานการทุจริต

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : เสริมประสบการณ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดํารัสในเรื่องการศึกษาวาการจัดการศึกษาตอง
ดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาคอนขางออนแอ และมุงเนนการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมาก
เกินไป ทรงมีพระราชดาริใหมีการนาองค ๔ แหงการศึกษา คือ พุทธิศึกษาจริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และ
หัวใจนักปราชญ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟง การคิด การถามและการเขียน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของนักปราชญและ
บัณฑิต อีกทั้งยังจะเปนเทคนิคในการชวยใหผูเรียนมีทักษะการเรียนเกงมากขึ้น โดยทรงมีพระราชดาริใหนาทั้งสอง
เรื่องมาใชในการจัดการศึกษา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียนภาควิชาการลง
แตตองไมกระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู ซึ่งหมายความวาครูตองใชความสามารถในการออกแบบการเรียนรูให
นักเรียนไดสาระที่ตองรูครบถวนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบายการลดเวลาเรียนดังกลาว จึงนามาสูการ
ปฏิบัติโดยกําหนดใหโรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบาย ๒ โมงครึ่งหรือเวลา ๑๔.๓๐ น. แตเวลาที่โรงเรียนเลิก
ยั ง คงเหมื อ นเดิ ม ตามกํา หนดของ แต ล ะโรงเรี ย นซึ่ง มั ก จะเป นช ว งบ า ย ๔ โมง หรื อ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดั ง นั้ น ชวง
ระยะเวลาระหวาง หลังเลิกเรียนจนกวานักเรียนจะกลับบานซึ่งนักเรียนยังคงอยูที่โรงเรียน โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรม
สรางสรรคตางๆ ใหนักเรียนปฏิบัติ และควรเปนกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ชวยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห
ความมีนาใจตอกัน การทางานเปนทีม และที่สําคัญควรมีกิจกรรมกระตุนใหเด็กไดคนหาศักยภาพและความชอบของ
ตนเอง ซึ่งเชื่อวาเด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมไมจาเปนตองเปดให
เฉพาะหองเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทารวมกันหลายระดับชั้นได เพื่อใหเด็กๆ
รูจักปรับตัว การชวยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธกับคนหลายชวงวัย โดยเปนการจาลองสภาพจริงในสังคมใหเด็กได
เรียนรู ซึ่งจะยิ่งชวยเพิ่มทักษะในการแกปญหาใหกับเด็กไทยตอไป
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกรอบวิสัยทัศน ดานการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนใหพรอมเขาสูการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้น สอดคลองกับของหลายประเทศที่เปนผูนาดานการศึกษาของโลก ที่เห็นพองกันกับแนวคิด
สําคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องของจิตสํานึกตอโลก ความรูพื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรูพื้นฐานดานพลเมือง
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สุขภาพ และสิ่งแวดลอม และทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ 21อันไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทางาน ทักษะชีวิตที่ใชไ ดจ ริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และ
ประเทศชาติ) โลกกาลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรูและทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
และสามารถปรับตัวเองใหเขากับสถานการณใหมๆ ไดเทานั้นที่จะประสบความสําเร็จ ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จะ
ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรู และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อขับเคลื่อนการนําหลักสูตรสถานศึกษา ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู มีทักษะในการคิดวิเคราะห และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและถนัดของนักเรียนแตละบุคคล
๓. เพือ่ ใหสถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” ไดอยาง
เหมาะสม ทั้งดานวิชาการ ดานปฏิบัติ นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแตละ
บุคคล
๔. เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู
๕. เพื่อใหพอ แม ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึก ษามี ความพึง พอใจในการจั ดการศึกษาของ
โรงเรียนและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4. เปาหมาย
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลกําปง
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดอบรมใหความรู
6. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สามารถขับเคลื่อนการนําหลักสูตรสถานศึกษา ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. สถานศึกษาสามารถบริห ารจัด การหลัก สูต รสถานศึ กษา สง เสริมและพัฒ นานักเรียนใหมี คุ ณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู มีทักษะในการคิดวิเคราะห และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
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ความสนใจและถนัดของนักเรียนแตละบุคคล
๓. สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” ไดอยาง
เหมาะสม ทั้งดานวิชาการ ดานปฏิบัติ นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแตละ
บุคคล
๔. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนาตนเองตามความสนใจ
และความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู
๕. พอ แม ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.3.ใหมีจิตสาธารณะ

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
จิ ต อาสาคื อ ผู ท่ี มี จิ ต ใจเป น ผู ใ ห อาจจะเป น การให สิ่ ง ของให เ งิ น ให ค วามช ว ยเหลื อ ด ว ยกํ า ลั ง
แรงกาย แรงสมอง ซึ่งเปนการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แมกระทั่งเวลา เพื่อเอื้อเฟอเผื่อแผใหแกสวนรวม งานจิต
อาสาเปน อีกชองทางหนึ่ง ในการพัฒ นายกระดับจิตใจใหเยาวชนคนรุนใหม ใหมี ความเขา ใจเอื้อ เฟอ หัน มาทํ า
กิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น เพราะงานจิตอาสาเปนสิ่งที่ใหเยาวชนไดหันมาทําความเขาใจในตนเองและสังคมเพิ่มมาก
ขึ้น อันจะเห็นไดจากในปจจุบันปญหาสังคมเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งทางครอบครัว ชุมชนและสังคม ดังนั้น
หากไมรีบแกไขใหทันทวงที สังคมก็จะตกอยูภายใตความสับสนวุนวาย ซึ่งไมใชเรื่องดีนัก แตการสรางจิตสาธารณะ
ใหเกิดขึ้นในหมูเยาวชนไดมากเทาไร สังคมแหงการแบงปนเอื้ออาทรก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น นอกจากจะชวยใหเยาวชน
เหลานี้ไดปลดปลอยพลังที่มีในตนเองแลว ยังเปนการสรางคุณลักษณะใหมีผลดีตอสังคมอีกดวย
ทางองคการบริหารสวนตําบลกําปงไดตระหนักในเรื่องนี้ จึงไดดําเนินโครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในจิตสาธารณะ ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางจิตสํานึกในดานจิตสาธารณะหรือจิตอาสาใหแกนักเรียน และฝกกิจกรรมจิตสาธารณะ
อยางตอเนื่อง
2 เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอยางคอนขางถาวรหรือถาวร และมีพื้นฐานใน
การอยูรวมกันกับสังคมอยางเปนสุขตามหลักธรรมาภิบาล
4. เปาหมาย
เด็กนักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่ ตําบลกําปง
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5. วิธีดําเนินการ
1 แตงตั้งคณะทํางาน
2 กําหนดงานแผน วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
3 เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติงบประมาณ
4 ดําเนินโครงการตามตารางการฝกอบรม
5 ประเมินโครงการ ขอดี ขอเสีย อุปสรรค ปญหาที่พบ แลวรายงานใหผูบริหารตอไปทราบ
6. กิจกรรม
1 บรรยายธรรมเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
พ.ศ. 2562- 2564
8. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อสรางจิตสํานึกในดานจิตสาธารณะหรือจิตอาสาใหแกนักเรียนและฝกกิจกรรมจิตสาธารณะอย าง
ตอเนื่อง
2. เด็กนักเรียนและเยาวชน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอยางคอนขางถาวรหรือถาวร และมี
พื้นฐานในการอยูรวมกันกับสังคมอยางเปนสุขตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ของเยาวชนและประชาชนตําบลกําปง
2. หลักการและเหตุผล
ปญหาดานสังคมไทย อาทิ ปญหาครอบครัวแตกแยก ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมที่รุน แรง
และซับซอน ปญหาเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะการขาดศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม
สะทอนใหเห็นวาปญหาดังกลาวเปนปญหาระดับชาติ เนื่องจากบานเมืองและบริบทของสังคมไทยเปลี่ยนไปมาก การ
พัฒนาประเทศก็เปลี่ยนตามไป การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชน ใหมี
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สวนรวมในการพัฒ นาสัง คมไทยใหเปน สัง คมที่มีสันติสุขอยางยั่ง ยืน ดัง นั้น การพัฒ นาคุณภาพของสัง คมไทย ได
ดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่มุงเนนใหคนในสังคม
อยูรวมกันอยางสงบสุข โดยกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม พรอมทั้งเสริมรากฐานของประเทศ
ดานตาง ๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในดานยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคมไทย
โดยใหความสําคัญกับการสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม
สรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกัน บนฐานของความไวเนื้อ เชื่อใจและเกื้อกูลกันในสัง คม รวมทั้ง ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง มุง พัฒ นาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยปลูกฝง การพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่นและจิตใจที่มี
คุณธรรมซื่อสัตย มีระเบียบวินัย สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม พรอมทั้งการเสริมสรางความ
เขมแข็งของสถาบันทางสังคม อันเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อ
ตอการพัฒนาคน สรางคานิยม ใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรม และยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่ลดปญหาความขัดแยงทางความคิด และสรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทาง
วัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลก
ประกอบกับนโยบายทางดานสังคมของรัฐบาล ที่จะเรงดําเนินการใหศาสนามีบทบาทนําในการรวม
เทิดทูนสถาบันหลักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขใหการ
อุปถัมภคุมครอง และศาสนาอื่นๆ รวมทั้งสงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา
เพื่อนําหลักธรรมทางศาสนามาใชสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมใน
การดํารงชีวิต ประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรมไดมีนโยบายสืบสาน สรางสรรค งานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสรางภูมิคุมกัน ดานวัฒ นธรรมใหเกิดความเขมแข็ง ตอสถาบันครอบครัว ชุมชน สัง คมและประเทศชาติโดยมี
เปาประสงคสรางความมั่น คงของสถาบัน หลัก เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจดวยวัฒ นธรรมสรรคสราง และนําทุน ทาง
วัฒ นธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสัง คม นําเศรษฐกิจสรางสรรค โดยเฉพาะนโยบายศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ที่รัฐไดใหการอุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมการปรับปรุงองคกรและกลไกที่รับผิดชอบ
ดานศาสนาเพื่อใหการบริหารจัดการ สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา มีความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริม
ความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการสง เสริม
คุณธรรมจริยธรรม และสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น ทั้งนี้ ตามนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ดวยการนําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคา
ทางสังคม การสรางสรรคอารยธรรมที่ดีสูวิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ในการที่จะสรางคานิยม จิตสํานึกและภูมิปญญา
คนไทย โดยการใชศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมเปนเครื่องหลอหลอม ยึดเหนี่ยว และสรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรมและมี
คานิยมที่ดีงามใหเกิดวิถีการดําเนินชีวิตในสัง คม อยางรูรักสามัคคีของคนในชาติ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
นโยบายและตามบทบาทหนาที่ของกรมการศาสนา ที่มุงเนนสงเสริมใหคนไทยนําหลักธรรมทางศาสนามาใชใหเกิด
ความรูคูคุณธรรม และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหสังคมมีคุณภาพ โดยไดดําเนินการที่สงผลกระทบในวงกวางแก
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ประชาชนทั่วประเทศ ตามวิสัยทัศน คือ เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนเครือขายทางศาสนา สง เสริมธรรมะทั้ง
แผนดินสรางความสมานฉันทและคนดีสูสังคม ภายใตหลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้น การนําทุนทางสังคมที่เปนเสมือนรากแกวของประเทศไทยมาตั้งแตอดีต ดวยการสงเสริมให
คณะสงฆรวมพัฒ นาสัง คมโดยเฉพาะในระดับชุมชน ทองถิ่น จากบทบาทภารกิจของคณะสงฆ โดยเฉพาะเรื่อง
การศึกษาสงเคราะห ที่ทุกวัดไดปฏิบัติภารกิจตามศักยภาพของวัดที่อาจออนดอยหรือโดดเดน ควรที่ภาครัฐเขาไปชวย
สงเสริมใหมีบทบาทและผลักดันใหมีการนําพระพุทธศาสนากับการพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนคนดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงปรารถนาในสังคม ซึ่งจะเปนการวางรากฐานใหกับเด็กเยาวชนไทยอยางแทจริง ตามความคาดหวังของ
ทุกภาคสวนของสัง คม และเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของชุมชนไทยเปนสังคมการเรียนรู บทบาทขององคกรใน
ชุมชนมีสวนสําคัญในการสงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู วัดมีบทบาทที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทย เพราะคน
ไทยกับพระพุทธศาสนาเปนของคูกัน คนไทยกับวัดมีความผูกพันกันอยางแยกไมออกวัดคือศูนยรวมจิตใจของคนไทย
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเปนองคกรทางพระพุทธศาสนาหนึ่งในชุมชนที่พระสงฆจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนแหลง
ปลูกฝง คุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชนมีความใกลชิดพระพุทธศาสนา การมีแหลง หรือสถาบัน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของเด็ ก และเยาวชนในรูป แบบศู น ย ศึ กษาพระพุท ธศาสนาวัน อาทิ ต ย นั บ เป น อุ บ ายวิธีเชิง
ปฏิบัติการที่ดียิ่งอยางหนึ่ง ในสัง คมปจจุบัน เพราะสามารถชักนําเด็กและเยาวชนเขาสูรมเงาพระพุทธศาสนาเพื่อ
การศึกษาอบรมบมนิสัย และสรางจิตสํานึกใหเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนาแตแรกเริ่ม เปนวิธีการในรูปแบบ
ประเพณีไทยอยางหนึ่งไดรักษาพระพุทธศาสนาใหดํารงมั่นคงอยูไดตั้งแตอดีตจนปจจุบัน
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดกําหนดใหโครงการเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ของเยาวชนและ
ประชาชนตําบลกําปง เปนโครงการสําคัญที่สนองนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ดวยการบูรณาการงานในพื้นที่ โดยมี
เปาหมายที่จะพัฒนาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเปน
แหลงสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ เปนโครงการที่เสริมสรางความเขมแข็ง ของ
ชุมชนเสริมสรางแหลงเรียนรูทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีสวนทําใหปญหาของสังคมลดนอยลง ประชาชนในสังคมมี ความ
สมานสามัคคีและอยูรวมกันอยางมีความสุขตามฐานะของแตละบุคคล รวมทั้งทําใหเกิดความเปนปกแผนมั่นคงของสังคม
โดยคนในสังคมมี การเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในด านจิตใจอันจะทํ าใหการดํารงชีวิตอยูรวมกันอย างมี
ความสุข มีความเจริญรุงเรืองและสงบสุข จึงไดดําเนินการศึกษาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยกับคุณค าทาง
สังคมตอไป
3. วัตถุประสงค
ทั่วประเทศ

๑. เพื่อสงเสริมใหศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปน HUB คุณธรรมในชุมชน ทั่วประเทศ
๒. เพื่อสงเสริมใหศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนแหลงจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

๓. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดรับการอบรม ปลูกฝงดานคุณธรรม
จริยธรรมตั้ง แตวัยการศึกษาขั้น พื้นฐาน เสริมสรางประสบการณการเรียนรู ในการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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๔. เพื่อสง เสริมสนับสนุน ใหวัด สถานศึกษา นําหลักธรรมทางศาสนาไปพัฒ นาเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ใหเกิดการนําไปสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน
๕. เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง บาน วัด สถานศึกษา โรงเรียน ราชการ และชุมชน ใหเปนแหลง
เรียนรู และจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน
4. เปาหมาย
เด็กนักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่ ตําบลกําปง
5. วิธีดําเนินการ
1 แตงตั้งคณะทํางาน
2 กําหนดงานแผน วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
3 เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติงบประมาณ
4 ดําเนินโครงการตามตารางการฝกอบรม
5 ประเมินโครงการ ขอดี ขอเสีย อุปสรรค ปญหาที่พบ แลวรายงานใหผูบริหารตอไปทราบ
6. กิจกรรม
1 บรรยายธรรมศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
พ.ศ. 2562- 2564
8. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. งบประมาณ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 30,000.-บาท
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑ . เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดใชเวลาวาง และวันหยุด ไดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ถูกตอง เสริมสรางประสบการณการเรียนรูตามอัธยาศัยอยางตอเนื่อง
๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนไดรับการอบรม ปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตวัยการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เสริมสรางประสบการณการเรียนรู ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
๓. วัด สถานศึกษา นําหลักธรรมทางศาสนาไปพัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชน บูรณาการรวมกับ
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ใหเกิดการนําไปสูการปฏิบัติในชีวิต ประจําวัน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามนโยบาย “คุณธรรมนําความรู”
เชื่อมโยงบาน วัด โรงเรียน และชุมชน

มิตทิ ี่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําปง”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ
ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้ ง ชาติ ต า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป า หมายหลั ก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยได รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได
นั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนิน งาน
ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจั ดระเบีย บบริห ารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปน
อิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และ
สง เสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้ง มีสวนรวมในการ
ตัดสิน ใจแกไ ขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่น
ใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ประกอบกั บ มี ป จ จั ยนานัป การที่ ค อยยั่ วยวนใจ บั่ น ทอนความมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ของ
คนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูง ที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูก
ครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา
แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากั บที่
คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
กอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง
ตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ของผูบ ริหารองคการบริหารสวนตําบลกําปง ดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
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
สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย
1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปงมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง

มิตทิ ี่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให เกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ดัง นั้น เพื่อเปนการสง เสริมการพัฒ นาคุ ณภาพการบริ หารงานบุค คลใหมี ประสิ ทธิภาพ เปนไปตามหลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรง ใส และตรวจสอบการทํางานได จึง ไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกง
เขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/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. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไมนอยกวา
90 %
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริต
ของเจาหนาที่ได

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่ น ที่
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ
ติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ
หนาที่ในการสั่ง การ อนุมัติ อนุญ าต ไปยัง หัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง ซึ่ง เปนอุปสรรคอยางยิ่ง ตอการ
ใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให บริการและไม สรางเงื่อนไขขั้นตอนที่ มี ความยุง ยาก จึง จําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล กําปง
จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย
(1) นายก มอบหมายใหรองนายก
(2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ
(3) ปลัด มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญ ชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลกํ า ป ง รวบรวมและเสนอผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ร าชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลกําปง
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลกําปงพิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล เสนอมา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

มิตทิ ี่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบัน ทึก บัญ ชี การจัดทําทะเบียนคุ มเงินรายจ ายขององคก รปกครองสวนท องถิ่น เปน แนวทาง
เดียวกัน และสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความ
เข า ใจในการปฏิ บั ติ ทํ า ให เ กิ ด ความคุ ม ค า และมี ป ระสิ ท ธิภ าพลดข อ ผิ ด พลาดในการเบิ ก จ า ยเงิน ตามข อบัญ ญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 82

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริ หาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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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 ผูอ ํานวยการกองคลัง
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาเปนประโยชนกับประชาชน
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 84

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการ
จัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุง ขั้นตอนการรายงานผลการจั ดหาพั ส ดุ โดยมีการตรวจสอบบุค ลากรในหนวยงานถึง ความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซือ้ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวน
ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง ประโยชนและผลเสียทางสัง คม ภาระตอประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึง มีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
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 ขององคการบริหารสวนตําบลกํ า ป ง ที่
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร
สาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง และชุมชนตางๆ ภายในพื้นที่ตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
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- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

มิตทิ ี่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และให ป ระชาชนสามารถตรวจสอบได ต ามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี โดน
ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลกําปง เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปน
อํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ติดตามความคืบหนา และแจง ผลการดําเนินการให
ประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวาง
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ศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบ
บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบล ยัง บริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดาน
ไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา,
ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดาน
การสง เสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด
การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึง
การอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
3. วัตถุประสงค
3.1 สรางความโปรง ใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม เ ลือก
ปฏิบัติ
3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม เลือก
ปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา,
ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว,
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญ หา
ยาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึง ถึง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา
งบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการ สารธารณะใหแกประชาชนในพื้น ที่ นั้น
องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการ
หรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพื่อใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี การ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ประกอบกับจังหวัด แจงใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวน
ตําบลกําปง ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพื่อประโยชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง
อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตอง
มีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ
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3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ โดยยึด
ประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 1 ครั้ง ตอป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบที่กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวด
คาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการจางสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตํ าบล
หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และหน า ที่ ต ามกฎหมายอื่น ที่ กํา หนดให องค ก ารบริ หารส วนตํา บลมี ห นา ที่ ต อ งทํ า อีก มากมาย ในการให บ ริการ
สาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวก
อยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถ
ใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมี
การลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมา
ขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามอํ า นาจหนา ที่ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ต อ งเป น ไปเพื่ อประโยชนสุ ขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติง านและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ แ ละ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการ
ตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน
โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับ
บริการ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน
3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทํา
การประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
6.4 ปดประกาศประชาสั มพันธ ใ ห ประชาชนทราบถึง ขั้น ตอนการรับ บริ ก ารบัต รคิว และการใชบ ริ ก าร
ตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึง พอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง
แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรบั ผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่ใหบริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ
- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่
โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยประชาชนในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปน
สังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติใน
การใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความ
โปรง ใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบง แยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะ
ไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบ
ได
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ดัง นั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลบกําปง จึง มีการนํา
เทคโนโลยีม าชวยในการปฏิ บั ติง าน เพื่อลดการใช ดุ ลยพินิ จ ของเจา หน า ที่ มีการแสดงขั้น ตอนการใหบ ริก ารแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ
รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบั ติง านที่ มีความเปนธรรม/ไมเ ลือกปฏิบั ติเ ปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน
6.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ
6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผูพิการ
6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
6.6 มีการนําระบบออนไลน 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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
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โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “จัดทําคูมืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชบริการ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของประชาชนตอง
ผานการอนุมัติ การอนุญ าต การออกใบอนุญ าต การขึ้นทะเบียนและการแจง ในการขออนุญาตดําเนินการตางๆ
จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานที่จําเปน
รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการสรางภาระแกประชาชน
อยางมาก และเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก คณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ไดปรึกษาลงมติใหเสนอราง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดใชอํานาจหนาที่ของ
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน สภานิติ
บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ใ นการประชุ มครั้ ง ที่ 25/2557 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2557 ได พิ จ ารณาร าง
พระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ไดนํารางพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต
ผู
อนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ใน
การยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตอง
ยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได
มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่น
คําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่คัดสําเนาให
โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย
มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวา ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรให
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว
มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
3.2 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาเปน หลักการ
สําคัญ ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิด
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชน
ทราบ เพื่อเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกใหแกประชาชน
4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจน ใน
การติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปน
อยางไร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน
ตองขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค
ดังนี้.1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ
2) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
4) เพื่อสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย 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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประโยชนตอผูรับบริการ
-ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน
-ไดรับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปรงใส
-ไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
-มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback)

คอรัปชั่น

ประโยชนตอผูใหบริการ
-ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต
- สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑที่วางไว เพื่อนํามาปรับปรุงการ

ใหบริการ

- พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง
ประโยชนโดยรวมตอประเทศ
-ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
-เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ

โครงการที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราคาบริการชัดเจน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับ
ฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจําป 2557 และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ประจํา ป 2558 เปนไปดวยความเรียบรอยเกิ ด
ประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร
มีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํา
กวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลหินดาด จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือ ลด
ขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองคามตองการของประชาชน ประจําปงบประมาณ 2558 โดยยึด
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กรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริง และพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ใหประชาชนทราบโดยทั่วไป พรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาว
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 97

รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
10.1 ประชาชนได รับ ความสะดวก รวดเร็ วในการติ ด ต อขอรับ บริก าร และมี ค วามพึง พอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชน
มีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น

มิตทิ ี่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภู มิ ขั้น ตอนและระยะเวลาการดําเนิ นการเกี่ ยวกับ การบริ การประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟง
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบล
กําปง จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลกําปงใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตําบลกําปง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายก
เมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น

โครงการที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมาย
ที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้ง
ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการ
ทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความ
ประทับใจและพึง พอใจ รวมถึง การลดขั้น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บัติร าชการ ทําใหเกิดความรวดเร็ วในการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นในเขตตําบลกําปง ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตําบลกําปง และผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชน
ทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไ ขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่ง ขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ
10.4 การปฏิ บั ติ ร าชการมีม าตรฐานการบริ การสาธารณะที่ ชั ด เจน มี ค วามโปร ง ใสสามารถวั ด ผลการ
ดําเนินงานได

มิตทิ ี่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อเปน
การชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญ ชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู
ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงาน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา
ในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต อ งการของประชาชน แต ทั้ ง นี้ ต อ งมีผู รั บผิ ด ชอบต อ ผลของงานซึ่ง เป น หลั ก การบริห ารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด หรือ
หัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้ง มี
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การที่นายกองคการบริหาร
สวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ
เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวนตําบล
กําปง จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัด ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายก ใหรองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดอบต.และหัวหนา
สวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให บริการและไม สรางเงื่อนไขขั้นตอนที่ มี ความยุง ยาก จึง จําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่ง
การ
6.2 จัดทําหนังสือแจง เวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต

มิตทิ ี่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
โครงการที่ 1
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน
และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
องคการบริหารสวนตําบลกําปง จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการ
คัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุใน
ทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่น ใน
ชุมชน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง
2. เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลกําปง ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม และการมีจิตสาธารณะ
3. เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
4. เปาหมาย
- ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลดอนตาล
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลดอนตาล
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปงเพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
3. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้
- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)
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- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การจักสาน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน เพลงพื้นบาน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน)
- ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)
4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
5. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
6. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. การยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน จิตสาธารณะหรือเขารวม
ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปงมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็น
คุณคาของบุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม และมีจิตสาธารณะ

มิตทิ ี่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและ
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ประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน
และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไ ดรับการคัดเลือกระดับ
หมู บ า นเข า รั บ ใบประกาศเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละเนื่ อ งในวั น สื บ สานประเพณี วั น สงกรานต และวั น ผู สู ง อายุ ใ นทุ ก
ปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่น ใน
ชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู
3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลกําปง
5. สถานที่ดําเนินการ
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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน
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โครงการที่ 2
1. ชือ่ โครงการ : กิจกรรมรวมพลังสรางความสะอาด Big cleaning Day
2. หลักการและเหตุผล
กิจกรรม 5 ส เปนปจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะชวยสรางสภาพแวดลอมที่ดี เกิดบรรยากาศที่นา
ทํางาน เกิดความสะอาดเรียบรอยในสํานักงาน ถูกสุขลักษณะ ลดการเกิดตนทุนที่ไมจําเปน ประการสําคัญชวย
สรางทัศนคติที่ดีของบุคลากรในสํานักงาน ทําใหไดใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ กิจกรรม 5 ส
เปนกลยุทธอีกวิธีหนึ่งที่เนนใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรม 5 ส เปนกิจกรรมที่ทําแลวเห็น ผล
เร็วและชัดเจน ดังนั้นกิจกรรม 5 ส จะเปนพื้นฐานในการนําวิธีการบริหารใหม ๆ เขามาใชในสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 กลุมอํานวยการ จึงมีแนวคิดที่จะมีการดําเนินกิจกรรม 5 ส ไดแก สะสาง
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดย
อาศัยความรวมมือของบุคลากรเปนพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และเปนแนวทางไปสูการประกันคุณภาพให
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดกิจกรรมรวมพลังสรางความสะอาด Big cleaning Day ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกําปง มีความเขาใจ และนําหลัก 5 ส ไปปฏิบัติ
อยางจริงจังและตอเนื่องเสมือนเปนภารกิจประจํา
2. จัดใหมีการทํากิจกรรม 5 ส เปนพื้นฐานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเนื่อง
3. จัดใหมีการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส เปนระยะอยางตอเนื่อง
4. จั ด ให มี ก ารประชุ ม เพื่ อ นํ า เสนอผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน เพิ่ ม ความรู
ประสบการณ และพิจารณาใหรางวัลในความรวมมือการทํากิจกรรม 5 ส ทุกพื้นที่
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบลกําปง ลูกจาง ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
1. ประกาศเปนนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
2. จัดประชาสัมพันธเบื้องตน (เพื่อกระตุนใหตื่นตัว)
3. ตั้งคณะกรรมการ 5 ส
4. ประชาสัมพันธและรณรงค
5. แบงพื้นที่รับผิดชอบและทําผังพื้นที่ ถายรูป /วีดีโอ กอนทํากิจกรรม
6. ดําเนินการตามแผน ตรวจ/ติดตาม/ประเมินผล
7. ถายรูป/วิดีโอ หลังทํากิจกรรม
8. รายงานผลการดําเนินการ ทําการประชาสัมพันธพื้นที่
9. วัดและประเมินผลการทํากิจกรรม 5 ส
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรในสํานักงาน
1. บรรยากาศการทํางานดี จิตใจแจมใส
2. ทํางานสะดวก รวดเร็ว และงายขึ้น
3. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
4. มีสวนรวมในการปรับปรุง
5. สถานที่ทํางานเปนระเบียบ เรียบรอย
6. วางรากฐานการพัฒนาตนเอง
หนวยงาน
1. ลดการสูญเสีย/สิ้นเปลือง
2. มีพื้นที่ใชงานมากขึ้น
3. ไดรับการชื่นชม และเชื่อถือจากผูรับบริการ
4. สามารถนําเทคโนโลยีระดับสูงมาปรับใชไดงาย
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรง
เนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของ
สวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น
ตน ทุน การผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหัน กลับมาทําการเกษตรเพื่อการ
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บริโภคและจําหนายในลั กษณะเศรษฐกิ จพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึง เปนอีกแนวทางหนึ่ ง ที่
นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมี
และสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปน
การลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่ม
รายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลกําปง คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตน ทุน
ในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต
ชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่
เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ใหมี
รายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง และแต ง ตั้ ง ให เ ป น วิท ยากรประจํ า ศู นย เ รียนรู โครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดํ า ริ ศู น ย ส าธิ ต เกษตร
ผสมผสาน อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิต
อีกดวย
3. วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ถายทอด
ใหแกเกษตรกร
4. สถานที่ดําเนินการ
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. ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดให ความรูของศูนย เรียนรูโครงการอัน เนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ
10. ผลลัพธ
10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
10.2 ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบล
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่ง ที่
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวม
ในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แต
เปน สิ่ง สําคัญ ที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อ
เปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานให
สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัตติ ามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญ ญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติง านการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติง าน ทั้ง นี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปน ลาย
ลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวน
ราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
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 และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ
3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสัง กัด พรอมคณะทํางานไดรวมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ
ขอมูล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กําหนด
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1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไ ขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ไดรับ
5
4
3
2
1

มิตทิ ี่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่ จะเปน ป จ จัย สํ า คัญ ช วยใหก ารดํา เนินงานตามภารกิจ ขององคก ารบริ หารส วนตํ า บล เปนไปอยา งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสีย หายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง นอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จัง หวัด, อําเภอ) แลว
องคการบริหารสวนตําบล ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ
การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายให ห นวยงานผู เ บิ ก/หั วหนา หนวยคลั ง มี ห น า ที่ ใ ห คํ า ชี้ แ จงและอํ า นวยความสะดวกแกเ จ า หน าที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต
สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จ
สิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
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ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เที่ยง
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เพื่อความโปรงใส และ
ปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไ ดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 องคการบริหารสวนตําบลกําปง มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต
10.2 องคการบริหารสวนตําบลกําปง มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิ จการ
บานเมืองที่ดี
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทได
ใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ผูวาราชการจัง หวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว
ในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่
สําคัญ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง จากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ 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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
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องคการบริหารสวนตําบลกําปง ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ

มิตทิ ี่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อ งรอ งเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผาน
ชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวน
ตําบลกําปง รวมถึง จัดทํา คูมื อดํ า เนิน การเรื่องร องเรียนขององค การบริ ห ารสวนตํา บลกํ า ปง ขึ้น เพื่อดําเนิน การ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไ ดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตเปน ไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปน มาตรฐานในการปฏิบัติง านและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปนธรรม
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6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถ
เขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลกําปง
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสง เสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปองกัน ปราบปรามการทุ จริต และประพฤติมิ ชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสํา คัญ ของรั ฐบาล เพื่อใหก าร
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง วาปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
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3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลกําปง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส
เปนธรรม
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ
6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล
ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
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3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําคาบริการพื้นที่เว็ปไซตรายปและคาธรรมเนียมชื่อโมเมนเนมราย
ปเว็ปไซต ของ อบต.กําปง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่ กฎหมายกํา หนดไวใ หประชาชนเข าตรวจดู โดยมีเจตนารมณ ใ ห
ประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงไดใหมี
สถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว เพื่อที่ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิ แ ละ
หนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการ
รักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารอั น เป นประโยชน แ กป ระชาชนอยา งครบถ ว น ถู ก ต อ งและไม บิ ด เบือน
ขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 เว็ปไซต
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไปและมี การจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอ
ผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 7,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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เว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหง พระราชบัญ ญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง บัญ ญัติไ ววา
ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส
การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลกําปง วาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง
สําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลกําปงขึ้น
2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร
จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอื่น
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
4. เปาหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง
2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลกําปงวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561
จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลxxx เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลกําปง ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลกําปง
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ
โครงการที่ที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานสวนตําบลและประชาชนทั่วไปเรื่อง พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540 ไดกําหนดหนาที่ใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติอยู
หลายประการ เชน หนาที่ดําเนินการเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามที่กฎหมายกําหนดในการจัดหาขอมูล
ข า วสารให ป ระชาชนที่ ข อเป น การเฉพาะราย หน า ที่ ต อ งแจ ง ใหผู ข อขอ มูล ข า วสารของราชการทราบ เหตุ ผ ลที่
หนวยงานมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาที่ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอม
ของเจาของขอมูล และในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ประกอบกับกรมสง เสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบ ราคา
รวมทั้ง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมทั้ง การนําเรื่องความ
โปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ ประเมินประสิทธิภาพ
ของหนวยงานสวนทองถิ่นทุกแหง
การที่ผูบริหารและเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติไว และเพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตางๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง
รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหาร
บานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนมากยิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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ดังนั้น เพื่อใหพนักงานสวน พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงาน
เปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง และประชาชนในตําบลกําปง ไดรูถึง
สิทธิของตน องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดทํา “โครงการใหความรูแกพนักงานสวนตําบลและประชาชน
ทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 ประจําป 2560”
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลกําปง และประชาชนทั่วไป มี
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
2.2 เพื่อใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลกําปง สามารถปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
2.3 เพื่อใหประชาชนทั่วไปในตําบลกําปง ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
3. กลุมเปาหมาย
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลกําปง และประชาชนทั่วไปในตําบล กําปง
4. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย
5. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 พนักงานสวนตําบล พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกําปง และประชาชนทั่วไปในตําบลกําปง
มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
9.2 พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกําปง สามารถปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
9.3 ประชาชนในตําบลกําปง ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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มิตทิ ี่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารงานราชการในป จ จุ บั น ภาคประชาชนได เ ข า มามี ส ว นร ว มและมี บ ทบาทอย า งมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได ตองมี
ความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อสง เสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในตําบลกําปง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธดี ําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง
ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลกําปง และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

มิตทิ ี่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการดําเนินงานผานสื่อ
การประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อใหความรูความเขาใจไดงายในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพื้นฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับ
กิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/
โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวม
รับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ
การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและ
ใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปงใหประชาชนไดรับทราบ
2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
อยางถูกตองและโปรงใส
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย
6. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบลและประชาชน
4. เปาหมาย
จัดทําวารสารรายงานประจําป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ใช แ บบสอบถามความพึ ง พอใจในการดํ า เนิ นงานขององค การบริห ารส ว นตํ า บลกํ าป ง ซึ่ ง ออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเปนตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนไดรับ ทราบเข า ใจถึง บทบาท ภารกิจของเทศบาลและมี ค วามพึง พอใจในสื่ อ เอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60

มิตทิ ี่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชน
ในทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา
66 แหง พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 )พ.ศ.
2552 โดยใช แ ผนพัฒ นาขององค ก ารบริห ารส วนตํ า บล เป น เครื่ อ งมือ นํา สู การปฏิบั ติ แ ละเปน กรอบในการทํา
งบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม โดยอาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ขอ 7 (1) คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น จัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อจางแนวทางการพัฒ นาทองถิ่น
รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยใหนําขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ดัง นั้น เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถิ่น โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม
หมูบาน ชุมชน ใหมากที่สุด อีกทั้งเปนการเสริมสรางกระบวนการ การเรียนรูในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โดยแผนพัฒนาชุมชนไดสนองตอบ
ปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเปนการลดขั้นตอนกระบวนการและความซ้ําซอนในการจัดทํา
แผนขององคการบริหารสวนตําบล ที่อาจเชิญคณะกรรมการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล มาเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นในการจัดทําแผนชุมชน พรอมกันทีเดียว และเพื่อใหเปน ไป
ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท 0810.2/0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 กําหนดแนวทาง
และหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริการสวนตําบลกําปง จึงไดจัดทํา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนชุมชน ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ” ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
หลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง
2. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลกําปงนําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกําปง นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่มีประสิทธิภาพ
และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรร
มาภิบาล
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูขั้นตอนกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน
4. เปาหมาย
๑. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําปง
2. ผูนําชุมชน (กํานัน,ผูใหญบาน,กรรมการหมูบาน และสมาชิกสภา อบต.)
3. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
4. ผูแทนกลุมประชาชนและประชาชนในพื้นที่
5. เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําหนังสือแจงกลุมเปาหมาย
2. แจงประสานขอความรวมมือจากกํานัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธโครงการ
3. ประชุมประชาคมตําบล เพื่อนําปญหาความตองการจากประชุมประชาคมหมูบานจัดลําดับ
ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
4. ประเมินผลโครงการ
7. งบประมาณ
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 50,000 บาท
8. สถานที่ดําเนินการ
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
- สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโนนไทย
- ศูนยสุขภาพชุมชนประจําตําบลกําปง
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง
2. องคการบริหารสวนตําบลกําปงสามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกําปง นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่มีประสิทธิภาพ
และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง ภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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3. สามารถสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูขั้นตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
11. การติดตามและประเมินผล
1. จํานวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมตําบล ไมนอยกวารอยละ60
2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแบบติดตามประเมินผล
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรือ่ งราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปน ศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตอ งการของประชาชน องคก ารบริห ารสว นตํา บลกํา ปง จึง มีก ารจัด ตั้ง ศูน ยรับ เรื่อ งราวรอ งทุก ขเ พื่ อ ไว
สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญ หาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลกําปง
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกําปงกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่
เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติร าชการตองสามารถให บริ การได อย างมี คุ ณ ภาพ สามารถดํ าเนิน การแล วเสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : จัดตั้งศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลกําปง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได กําหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความ
ต อ งการของประชาชน ให เ กิ ด ความผาสุ ก และความเป น อยู ที่ ดี ข อง ประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ งานบริ ก ารมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให
ทัน ตอสถานการณ ประชาชนไดรับการ อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ
ประเมินผลการใหบริการ สม่ําเสมอ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน รองทุกข ของศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลกําปง มี
ขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒.เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ ขอรองเรียน รอง
ทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่
เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติร าชการตองสามารถให บริ การได อย างมี คุ ณ ภาพ สามารถดํ าเนิน การแล วเสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน รองทุกข ของหนวยงาน
5.1 จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียน รองทุกข ของหนวยงาน
5.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
5.3 แจงผูรับผิดชอบคําสั่งอบต.โนนทองหลาง ทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

มิตทิ ี่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลกําปงเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงได
จัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลกําปง เคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวา
ตองการใหองคการบริหารสวนตําบลกําปง ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูใน
อํานาจหนาที่ อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหาก
จําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคม
ทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ องคการบริหารสวนตําบลกําปง
ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปญ หาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกําปงกับประชาชนใน
พื้นที่
4. เปาหมาย/ผลลัพธ
นําบริการในหนา ที่ ของทุ กส วนงานขององคก ารบริ ห ารสวนตํ าบลกํา ปง ออกไปใหบริการแก ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนตางๆ ในพื้นที่ทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดใหออกเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการแกประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลกําปงทั้งหมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกสวนงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลกําปงเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ
ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง อยาง
ทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมี
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกําปงรวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดาเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสาหรับรับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตาง ๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทาแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลลัพธ
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่
เกี่ ย วข อ ง โดยการปฏิบั ติ ราชการต องสามารถใหบ ริก ารได อย างมี คุ ณ ภาพ สามารถดาเนิน การแล วเสร็จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
6.3 นาเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจาเปนและ
เรงดวน
6.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน
ดังนี้
๗.1 ที่ทาการองคการบริหารสวนตําบลบานไทร อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๗.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044 974224 ทางโทรสารหมายเลข 044 974224
๗.3 ทางเว็บไซต หรือทางไปรษณีย
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีสถิติจานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจาสัปดาห/ประจาเดือน ทาใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดาเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
10.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
10.3 แจงผลการดาเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

มิตทิ ี่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
ที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรือ่ งราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 136

องคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตอ งการของประชาชน องคก ารบริห ารสว นตํา บลกํา ปง จึง มีก ารจัด ตั้ง ศูน ยรับ เรื่อ งราวรอ งทุก ขเ พื่ อ ไว
สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญ หาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลกําปง
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกําปงกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่
เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติร าชการตองสามารถให บริ การได อย างมี คุ ณ ภาพ สามารถดํ าเนิน การแล วเสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 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
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

มิตทิ ี่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกําปง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด
1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 - ขอ 12 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลกําปง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหาร
สวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกําปง ขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกําปงและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องคการบริหารสวนตําบลกําปง และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหมและมี
จํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวน
รวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดทําโครงการ ประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบลประจําป ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจการมี สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อเผยแพร
ความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมา อีกทางหนึ่งดวย
4. เปาหมาย
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่
5.2 แตงตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลกําปง
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่นเปน
สําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวยตนเอง
ดัง ความหมายของแผนแมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง
กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาค
สวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบมนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและ
ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการ
พัฒ นาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไ ขปญ หาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได
4. เปาหมาย
ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายใน
หมูบาน
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ
5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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ชุ ม ชนสามารถวางแผนจั ด การกั บ ทรัพยากรหรือ ทุ นในชุ มชน ทั้ ง ทุ น บุ ค คลและทุ นสั ง คมที่ มี อยู ไ ดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของ
คนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหา
แนวรวมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได

มิตทิ ี่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวน
รวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลกําปง
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลกําปง
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนัก ถึง สิ ทธิ หนาที่และบทบาทในการมี สว นรว มและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง

มิตทิ ี่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง
3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลกําปง
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล
4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหารส วน
ตําบลกําปง
8 การติดตามและประเมินผล
9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดําเนินการ
แกไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
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มิตทิ ี่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถ
นําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทํา
ใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.
2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญ ชี และดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย
รับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และ
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มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุก
ประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด
เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กํ า หนดให ห น ว ยรั บ ตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในที่ ไ ด กํ า หนดไว รายงานต อ ผู กํ า กั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
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6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลการควบคุม ภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิ น
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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
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มิตทิ ี่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน ใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้ง ขนาดเล็ กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชว ยควบคุ มหรื อลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวน
ใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการ
กําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนิน งานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิด
จากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุม
ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลกําปงพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอย าง
ประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
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เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะ
ทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน ดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล กําปงเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติง าน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง พ.ศ. 2562- 2564
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)
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มิตทิ ี่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทาง
ที่สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่ง สําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมัก จะ
กําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเครง ครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนไปอยางโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรง ใส
และเปนธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน
ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตง ตั้ง กรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลกําปงไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตง ตั้ง ไดมีการประชาสัมพัน ธไ ปยัง หนวยงานอื่น และ ก.อบต.จัง หวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
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- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
- ในการบรรจุแตง ตั้ง ไดมีการแตง ตั้ง คณะกรรมการจากหนวยงานอื่น เปนกรรมการ รวมถึง มีการแตง ตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลกําปง จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
องคการบริหารสวนตําบลกําปง รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
- มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนิน การที่
ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่ อ นระดั บ /การเลื่ อ นตํ า แหน ง จะต อ งได รั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลกําปง จะออกคําสั่งแตงตั้งได
ตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องคการ
บริหารสวนตําบลกําปง ไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยาง
เครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้น เงิน เดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิทธิผลของการปฏิบัติง าน ความสามารถและความอุ ตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ ตน
เหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน
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- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินที่ไมเปนธรรม
- นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนา
ของขัน้ ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย ของ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผล
ที่เกิดขึ้นดังกลาวได

มิตทิ ี่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทาง
ที่สามารถดําเนินการได
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่ง ของวงจรการบริหารการเงินการคลัง ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออก
จากคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็
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เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทัง้ การเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวย
ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผล
ใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง
เว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง
9. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
กําปงทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
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มิตทิ ี่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทาง
ที่สามารถดําเนินการได
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกํ า ป ง เห็ น ถึ ง ประโยชน จ ากแนวคิ ด การบริห ารราชการแบบมีส ว นร วมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดย
การกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผ าน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรู
การบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวน
ตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสู
การบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความ
ตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขา
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รวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลกําปง ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ
ถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลกําปง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจาง
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลกําปงยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)จึง
ไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณจัดซื้อจัดจาง
เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลกําปงโดยตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการและการใชงบประมาณ เพื่อสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี ส วน
รวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรง ใส เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง
2.เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวของกับการพัสดุใหแกประชาชน
3. เพื่อเผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซด และที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
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4. เปาหมาย
เผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอนตอสาธารณชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนผูสังเกตการณใน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนทั่วไปและผูเขารวมสังเกตการณเกี่ยวของกับพัสดุ เมื่อมีการ
จัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และ
ทราบกระบวนการจัดซือ้ จัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการที่สําคัญทุกขั้นตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บไซด และที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลกําปง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจางใน
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
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มิตทิ ี่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการใหแกชุมชนจึง เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ ประการหนึ่ง ที่
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู
งานอยูเสมอ เพื่อเปน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านและสามารถนํามาพัฒ นาองคกร พัฒ นาทองถิ่น ให
ทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่ อ ให ส มาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ได มี ค วามรูค วามเข า ใจในการปฏิ บั ติ ง านที่ ถู กต อ ง เป น ไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 30 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลกําปง และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน
ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิก
สภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
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6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผานนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 10 ราย ไดรับการฝกอบรม

มิตทิ ี่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ
และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตน
อยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการ
เสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
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องคการบริหารสวนตําบลกําปง เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมใน
การทํางาน
3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง จํานวน 30 คน
5. พื้นที่ดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ
6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการ
ของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ผลลัพธ
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี
โครงการที่ 2
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกําปง
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปงและผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลกําปงไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการ
อยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาด
ความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
เสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของ
อยางผิดๆ สง ผลใหสมาชิก สภาทองถิ่น และผูบ ริห ารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริห ารทองถิ่นต องตกเปนผู กระทํ า ผิ ด
กฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลกําปง และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกําปงตองลาชา เพราะ
ไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่น และ
ผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคการบริหารสวนตําบล
กําปง รวมทั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปงและผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําปงไมตองเสี่ยงกับ
การกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่น บัญ ชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมและมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประ
โยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลดอนตาลไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อพัฒ นาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง ใหมีความพรอมในองค
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ/แผนงาน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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2. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง
3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. การจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลกําปง
2. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ

มิตทิ ี่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ทุจริต

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของ
พวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใช
ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชันการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่น ใจ
ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตําบลกําปง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
6.2 เชิญ คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวัง การคอรรัปชันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในตําบล
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหาร
กิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี และให คํ า นึ ง ถึ ง การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น การจั ด ทํ า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริ หาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมุงเนนใน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

หนา 161

การสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปญ หาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึง
ระดั บ ชาติ ซึ่ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกํ า ป ง ภารกิ จ หน า ที่ ใ นการบริ ห ารราชการท อ งถิ่ น ให มี ค วามก า วหน า
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนา
ทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนา
ใหเจริญ กาวหนาไดนั้น จําเปน จะตองมีองค ประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒ นาทองถิ่น ในการนี้ การมี
เครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการ
เปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลกําปงในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ
และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลกําปง พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดัง กลาวเปน สิ่ง จําเปน จึง ไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลกําปง
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ตําบลกําปงเขามามีสวนรวมใน
การเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่ตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตตําบลกําปง
2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดย
การลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกําปงกับบุคคล องคกร สวนราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลกําปง

มิตทิ ี่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ทุจริต

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวน
ในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ
ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชันและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตําบลกําปง
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลกําปง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ
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6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
3,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัตกิ ารปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
(พ.ศ.2562 – 2564)

********************************
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสง เสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญ ของรัฐบาล เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีไ ดมีมติเมื่อวัน ที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งยุทธศาสตร
ชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงแสดง
เจตจํานงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 ป
(พ.ศ.2562 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององค การ
บริหารสวนตําบลกําปง ตอไป องคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

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

องคการบริหารสวนตําบลกําปง
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. /โทรสาร.044-974224
https:/www.kampang.go.th
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คํานํา
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ พัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึน้ อยาง ตอเนื่อง ทําใหเกิด
ความเสียหายในวงกวาง โดยสง ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสัง คม ระบบ การเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่ หนวยงานในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักใน
การขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยให มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า สามารถ แข ง ขั น กั บ ต า งประเทศได อ ย า งทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศ ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ และการพัฒ นาคนควบคูไ ป พรอมๆกัน โดยการปลูกฝง ความซื่อสัตย สุจริ ต รับผิดชอบมีวินั ย
ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมทั้ง เขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา
ประกอบกับ คณะรักษาความสงบแหง ชาติ หรื อ คสช. ได มี คํ า สั่ ง ที่ 69/2557 เรื่ อ ง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการ บริหารงานและสงเสริม
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิด การทุจริตได
เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลกําปง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ใหบรรลุเปาหมายและเปนการถือ
ปฏิบัติตาม คําสั่ง 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนนโยบาย
ระดับชาติ ดวย
สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
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สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
วิสัยทัศน
พันธกิจ
วัตถุประสงคการจัดทําแผน
เปาหมาย
ประโยชนของการจัดทําแผน

หนา
3
4
4
4
5
5

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

29
31
36
39

สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

43
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