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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจ

เกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรอืหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุม

และการป้องกันการทุจริตที่มอียู่ในปัจจุบันมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 

ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี

วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เชน่เดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำแนกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

2) สภาพหรอืปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 

5) สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 

6) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

7) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารม ีและอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังน้ี 

1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ

บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ

ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
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2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม    

ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้ม       

ที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึน้ 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 

ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้ าไปตรวจสอบ    

การทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ

การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการ      

ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ

ผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสรา้งและโครงสรา้งพื้นฐานภาครัฐ 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมพีฤติกรรมการทุจริต เพราะความตอ้งการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น 

ท าให้เจ้าหนา้ที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ

เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาป      และ

เกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์สว่นตนเป็นที่ตั้งมากกว่า    ที่จะ

ยึดผลประโยชนส์่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์

สุจริต เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้    

ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกง

เป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎรบ์ังหลวง โดยไม่มคีวามละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรง

กลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักกำรและเหตุผล  

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น

ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก

เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่วา่จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าว
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การทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจาย

อ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศ

ไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน 

(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดย

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า  ดัชนีคอร์รัปช่ัน CPI ปี 59 

ไทยคะแนนลดจาก 43 ในปี 2558 เหลือ 35 คะแนน แถมอันดับลดลงจากอันดับ 76 ไปอยู่ล าดับที่ 

101 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยปี 

2558 นั้น เมื่อเปรียบเทียบอันดับเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยมีคะแนนเป็นอันดับที่  3 

รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่

ในระดับสูง  

 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ

ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน

การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริต

ในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของ

สังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรอือีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภท์ี่ท าให้สังคมไทย

ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค

นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต    

คอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือ

กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่

ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ

พยายามที่ได้กล่าวมาข้างตน้ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจะเป็นกลไกและเครื่องมอืที่ส าคัญในการป้องกัน

การทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ส่งผลใหก้ารบริหารงานมคีวามโปร่งใส จัดท าบริการสาธารณะแก่

ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ มปีระสิทธิผล และลดปัญหาการทุจริตได้ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น 

ความพึงพอใจและศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงาน ซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจรติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 มิติ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาขน 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจึงได้ตระหนักและให้

ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเ้กิดในสังคมอย่าง

ยั่งยืนจงึได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)         เพื่อ

ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันการทุจริตผา่นโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น

รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

การป้องกันและปราบปรามการทุจรติอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลละอาย 

 2) เพื่อยกระดับจติส านึกรับผดิชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝา่ยการเมือง

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายเป็นไปตามหลักบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

4. เป้ำหมำย 

 1) ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย รวมถึงประชาชนใน

ท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 



 
๕ 

 2) เครื่องมอื/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบของขา้ราชการ 

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

และตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการที่มีความเข้มแข็งใน

การตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้ านาจอย่างเหมาะสม 

 5) องค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

 1) ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย รวมถึงประชาชนใน

ท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน

การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการท างานและชีวติประจ าวัน 

 2) องค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ

พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ

เฝา้ระวังการทุจริต 

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มคีวามเข้มแข็งในการเฝ้า

ระวังการทุจริต 

 5) องค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส

ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน อันจะส่งผลใหป้ระชาชน

ในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหค้วามรว่มมอืกันเป็นเครือขา่ยในการเฝา้ระวังการทุจริตที่เข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 

มติิ ภารกจิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย 

เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 มติทิี ่1 

การสร้าง 
สังคมท่ีไม่ทน

ต่อการทุจรติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.1 การสร้างจิต 

ส านกึและความ

ตระหนักแก่บุคลากร 

ท้ังข้าราชการฝ่าย 

บรหิารและ

ข้าราชการการเมือง

ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ

ฝ่ายประจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การสร้าง

จติส านึกและความ

ตระหนักแก่

ประชาชนทุกภาค

ส่วน 

 

 

1.1 (1) โครงการพัฒนา 

คุณธรรมจรยิธรรม 

 

1 . 1  ( 2 )  โ ค ร ง ก า รอบ ร ม

คุณธรรมจริยธรรมและความ

โปรงใสในการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.1 (3) โครงการสร้างจติส านกึ

และความตระหนัก 

ในการประพฤติปฏบัิติ 

ตามประมวลจริยธรรม 

 

1.1 (4) โครงการ “ มาตรการ

จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน” 

 

1.1. (5)  มาตรการเสริมสร้าง 

องค์ความรูด้า้นการตอ่ต้าน 

การทุจรติ 

 

1.1.(6)   กิจกรรมให้ความรู้

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ

บุคลากรขององค์การบริหาร

สว่นต าบลละอาย 

 

1.2 (1) โครงการสรา้งอาชีพ

สร้างรายได้ตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพียง  

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

30,000 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

30,000 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

30,000 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

30,000 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

25,000 
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มติิ ภารกจิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย 

เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิตทิี่ 1 

 

มิตทิี่ 2  

การบริหาร

ราชการเพื่อ

ป้องกันการ

ทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 การสรา้ง

จติส านึกและความ

ตระหนักแก่เด็กและ

เยาวชน 

 

 

 

 

รวม 

 

2.1 แสดงเจตจ านง

ทางการเมอืงในการ

ต่อต้านการทุจริต

ของผู้บริหาร 

 

2.2 มาตรการสร้าง

ความโปรง่ใสในการ

ปฏบัิติราชการ 

1.2 (2) โครงการพัฒนาและ

รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริให้แก่

บุคลากรขององค์การบริหาร

สว่นต าบลละอาย 

 

1.2 (3) โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ความเข้าใจการด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

1.2 (4) โครงการส่งเสริมการมี

ส่ วนร่ วม ในการ เ สริ มสร้ า ง  

ความปรองดองและสมานฉันใน

ชุมชน 

 

1.2 (5) โครงการรักน้ า  รักป่า 

รักษาแผ่นดิน 

  

1.3 (1) กิจกรรมจัดต้ัง

เครอืข่ายเยาวชนต่อต้านการ

ทุจริต 

 

1.3 (2) กิจกรรมเครือข่าย

เยาวชนรณรงค์ต่อต้านการ

ทุจริต 

 

จ ำนวน   13  โครงกำร 

 

2.1 (1) กิจกรรมประกาศ

เจตจ านงต่อต้านการทุจรติของ

ผู้บรหิารองค์การบริหารสว่น

ต าบลละอาย 

 

 2.2 (1) มาตรการออกค าสั่ง

มอบหมายงาน 

 

20,000 

 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

30,000 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

20,000 

 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

30,000 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

20,000 

 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

30,000 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

20,000 

 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

30,000 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มติิ ภารกจิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย 

เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 มาตรการการใช้

ดุลยพินิจและใช้

อ านาจหน้าที่ให้

เป็นไปตามหลักการ

บรหิารกิจการ

บ้านเมอืงท่ีดี 

 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติ

แก่หน่วยงาน/บุคคล

ในการด าเนินกิจการ

การประพฤติปฏบัิติ

ตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

 

2.5 มาตรการ

จัดการในกรณีได้

ทราบหรอืรับแจ้ง

หรอืตรวจสอบพบ

การทุจรติ 

 

 

 2.2 (2) โครงการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารดา้นการจัดซื้อจัด

จา้ง 

 

2.2 (3) กิจกรรมการจัดบรกิาร

สาธารณะและการบรกิาร

ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง

พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทยีม

และไม่เลอืกปฏิบัติ 

 

2.2 (4) โครงการ อบต.สัญจร 

 

2.3 (1) โครงการลดขั้นตอน

และระยะเวลาการปฏบัิติ

ราชการ 

 

2.3 (2) มาตรการมอบอ านาจ

อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลด

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 

2.4 (1) โครงจัดงานเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชินีนาถ 

 

2.4 (2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

พนักงานสว่นต าบลและ

พนักงานจ้างองค์การบรกิาร

บริหารส่วนต าบลละอาย 

 

2.5 (1) มาตรการ ให้ความ

รว่มมือกับหน่วยงานตรวจสอบ

ท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 

 

2.5 (2)มาตรการแต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง

รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

 

50,000 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

100,000 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

 

50,000 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

100,000 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้
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มิตทิี่ 2 

 

3. การ

สง่เสริม

บทบาทและ

การมสีว่น

รว่มของ

ภาค

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 

 

3.1 การจัดให้มีและ

เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารในช่องทางท่ี

เป็นการอ านวยความ

สะดวกแก่ประชาชน

ได้มีส่วนรว่ม

ตรวจสอบการปฏบัิติ

ราชการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้ทุกขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การรับฟังความ

ความคดิเห็นการรับ

และตอบสนองเรื่อง

รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ 

ของประชาชน 

 

 

 2.5 (3) กิจกรรมการจัดท า

ข้อตกลงการปฏบัิติราชการของ

องค์การบรหิารส่วนต าบล

ละอาย 

2.5 (4) มาตรการด าเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรือประชาชน

กลา่วหาเจา้หน้าท่ีขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลละอายว่า

ทุจริตหรือปฏบัิติหน้าท่ีโดยมิ

ชอบ 

 

จ ำนวน  13  โครงกำร 

 

3.1 (1) มาตรการปรับปรุงศูนย์

ข้อมูลข่าวสารขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลละอายให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

3.1 (2) มาตรการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและ

หลากหลาย 

 

3.1 (3) มาตรการจัดให้มี

ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารขององค์การบรหิารสว่น

ต าบลละอายได้สะดวกรวดเร็ว 

 

3.1 (4) โครงการอบรมให้

ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสาร 

 

3.2 (1) โครงการจัดเวที

ประชาคมต าบลละอาย 
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มิตทิี่ 3 

 

มิตทิี่ 4  

การสง่เสริม

และ

ปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการของ

องค์กร

ปกครอง

สว่นท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 การสง่เสริมให้

ประชาชนมีสว่นรว่ม

บรหิารกิจการของ

องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

รวม 

 

4.1 มกีารจัดวาง

ระบบและรายงาน

การควบคุมภายใน

ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดนิ

ก าหนด 

 

 

 

  

3.2 (2) มาตรการแก้ไขเหตุ

เดอืดร้อนร าคาญดา้นการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

3.2 (3) การด าเนินงานศูนย์รับ

เรื่องราวร้องเรยีน/รอ้งทุกข์ของ

องค์การบรหิารส่วนต าบล

ละอาย 

 

3.2 (4) กิจกรรมรายงานผล

การตรวจสอบข้อเท็จจรงิให้ผู้

รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์รับทราบ 

 

3.3 (1) มาตรการแต่งต้ัง

ตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็น

คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง 

 

3.3 (2) มาตรการแต่งต้ัง

ประชาชนเข้ารว่มเป็น

คณะกรรมการในการจัด

กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของ

องค์การบรหิารส่วนต าบล

ละอาย 

 

จ ำนวน  10  โครงกำร 

 

4.1 (1) โครงการจัดท า

แผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปี  

 

4.1 (2) โครงการจัดท ารายงาน

การควบคุมภายใน 
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4.2 การสนับสนุนให้

ภาคประชาชนเข้ามา

มสีว่นรว่มตรวจสอบ

การปฏิบัติหรอืการ

บรหิารราชการตาม

ช่องทางท่ีสามารถ

ด าเนินการได้ 

 

4.3 การสง่เสริม

บทบาทการ

ตรวจสอบของสภา

ท้องถิ่น 

 

 

 

 

4.4 เสริมพลังการมี

สว่นร่วมของชุมชน 

(community) และ

บูรณาการทุกภาค

สว่นเพื่อตอ่ต้านการ

ทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 

  

4.1 (4) มาตรการติดตาม

ประเมนิผลระบบควบคุมภายใน 

 

4.2 (1) กิจกรรมการายงานผล

การใชจ้า่ยเงินให้ประชาชนไดร้ับ

ทราบ 

 

4.2 (2) โครงการอบรม

กรรมการตรวจการจ้าง 

 
 
4.3 (1) กิจกรรมการสง่เสริม

และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 

 

4.3 (2) กิจกรรมการมสีว่นรว่ม

ในการปฏิบัติงานของสมาชิก

สภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

 

4.4 (1) มาตรการเฝ้าระวังการ

คอรร์ัปชั่นโดยภาคประชาชน 

 

4.4 (2) มาตรการสง่เสริมและ

พัฒนาเครอืข่ายดา้นการป้องกัน

การทุจรติ 

 

4.4 (3) กิจกรรมการติดป้าย

ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ

ทุจริต 

 

 

 

 

 

จ ำนวน  10   โครงกำร 
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ส่วนที่  3 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 1.1 กำรสร้ำงจติส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำย

บริหำร ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจรยิธรรม 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต

ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี 

ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหนา้ที่ของ

รัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ 

ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย จึงเห็นความส าคัญในการ

พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงาน

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ประชาชน จงึได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ

ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย มีคุณธรรม

จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น

แนวทางในการด าเนินชีวติส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

 3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ

ส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้าง

ประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี  รู้จักการให้ การ

เสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
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 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายในการเสริมสร้าง

คุณธรรม จรยิธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

ต าบลละอาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดให้มกีารด าเนินกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคอื 

 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลละอาย บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหนา้ที่ 

 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 

แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ในสังคม หรอืท าบุญถวายทานแก่พระภกิษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรอือาพาธ เป็นต้น 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 พนักงาน เจา้หน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อม

น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ และการปฏิบัติงาน 

 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก

ร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จัก

การให้และเสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 

 10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาล 
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โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนนิงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. หลักกำรและเหตุผล 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหาร

จัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่ง

ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหแ้ก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และ

มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น ในการปฏิบัติงาน

และการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่ง

อาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่ง

หน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันอัน

เป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ความ

สลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ประกอบกับค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ ๖๙/

๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการ

และหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย

มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ

ตรวจสอบ เฝา้ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเ้กิดการทุจรติ 

  กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ให้

หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ 

โดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

และน าผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการ

ทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นใน

อนาคต และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจรติคอรัปช่ัน ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
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ราชการ จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

และทราบแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Integrity 

and TransparencyAssessment (ITA) รวมทั้งการจัดกิจกรรมการกล่าวปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่

ดี อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบใน

หนว่ยงานราชการ และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติราชการ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วน

ร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพื่อผู้เข้ารับการอบรมมสี่วนร่วมตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกฎหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งแนวทางการเปิดเผยราคากลางและค านวณราคากลางตามกฎหมาย 

ป.ป.ช. 

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 

๒.๔  เพื่อใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีความยุติธรรมความโปร่งใส เพื่อตอบสนองนโยบาย

รัฐบาล 

4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

๑. พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า พนักงาน      

๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

6. สถำนที ่

 ณ  ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลละอาย 

7. วิทยำกร  

 จากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ ประจ าจังหวัดนครศรธีรรมราช 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ๓๐,๐๐๐ บาท 

9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๙.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต าบลสมุด เป็น

กลไกส าคัญในการตรวจสอบและการตอ่ต้านการทุจริต 

 ๙.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช.และกฎหมายการ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งแนวทางการเปิดเผยราคา

กลางและค านวณราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. 

 ๙.๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย และระเบียบว่าด้ วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตน และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ

ราชการ 
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โครงกำรที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร : สร้ำงจติส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจรยิธรรม 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลละอาย พ.ศ. 2552  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลละอายลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้ง มีหน้าที่ด าเนินการใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ เพื่อรักษาประโยชน์สว่นรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ

ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 

9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจติส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผดิชอบ,ยึดถือ

ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ,ยืนหยัดท าในสิ่งที่

ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก

ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. 

ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี

การให้หรือรับของขวัญหรอืประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจาก

การแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 

25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมา

ปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถอืไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองหงส์ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหงส์” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ใน

การ 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์หรอืการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอายเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่

ผูร้ับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 

 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้

อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ

ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 

 3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ

เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้งทั่วไป ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลละอาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับ

องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลละลาย 

เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความ

โปร่งใสและตัวชีว้ัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดู

ได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน

ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
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โครงกำรที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “มำตรกำรจัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระ

แห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ

แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย

จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 

รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การ

ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงานดว้ย 

 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตข้างต้น และเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอื้อต่อ

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจงึได้ตระหนักและ

เห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็น

ข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้าง

สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับ

มาตรฐานสากลได้ตอ่ไป 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้

บุคลากรผูป้ฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรูใ้นการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
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 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ศกึษาและรวบรวมข้อมูล 

 2. จัดท า (ร่าง) คู่มอืการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 

 4. จัดท าคู่มอืการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

 5. แจกจ่ายใหบุ้คลากร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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โครงกำรที่ 5 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 

2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่

เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน

ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส

สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ

ทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ

บริหารส่วนต าบลละอาย จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น 

เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์วา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น

รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า ตลอดจนพนักงานจา้ง ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลละอาย 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ข้อมูล/องคค์วามรูด้้านการตอ่ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้าน

การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจติส านึก 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผา่นโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางตา่งๆ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ดา้นการตอ่ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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โครงกำรที่ 6 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและ

พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล

กระทบต่อการตัดสินใจหรอืการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรอืไม่

รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่

อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึง

ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์

ของตนเองหรอืพวกพ้อง 

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และ

มีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์      ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน

หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้ง

พรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือ

การที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ

ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์สว่นรวม 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เพื่อป้องกันการทุจริตในการ

ปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผูบ้ริหารกับพนักงานส่วน

ต าบลละอาย เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น

เครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 3.3 เพื่อเสริมสร้างใหข้้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีจิตส านึก 

ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง 

ส่งผลใหห้น่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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4. เป้ำหมำย 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตต าบลละอายมีความเข้าใจ   

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ผลลัพธ์ 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 กำรสร้ำงจติส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วน 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

โครงการอบรมให้ความรูส้ร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการ

ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของ

ราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้

ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาค

ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบือ้งแรก ให้สามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ใน

อนาคต” ด้วย ดังนัน้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้

มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่าง

แท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น 

ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยัง

มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน 

สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วย

ตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรต าบลละอาย จงึจัดท าโครงการอบรมใหค้วามรู้

การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่ งในโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชน

ทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลละอาย 

 3.2 ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจในประกอบอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลละอาย 

 3.3 สามารถน าความรูไ้ปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 

 3.4 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนและผูท้ี่มคีวามสนใจในการสรา้งอาชีพในต าบลละอาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 

 6.2 จัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการประกอบอาชีพ......ให้ประชาชนได้รับทราบ 
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 6.3 ฝกึปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ 2561-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 25,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานสวัสดิการและสังคม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 

 10.2 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 

 10.3 ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

 10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 

 10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เป็นพระมหากษัตริย์ล าดับที่9 แห่งราชวงศ์

จักรีเป็นพระมาหากษัตริย์ไทยผู้ เสวยราชยาวนานที่สุด พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญเกี่ยวกับ

พระราชด าริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ถวายรางวัล

ความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ กับทั้งพระองค์ยังทรงเป็นเจ้าของสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์ งานพระราชนิพนธ์ และงานดนตรีจ านวนหนึ่งดว้ย ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชก็ได้ทรงอุทิศพระราชทรัพย์ไปในโครงการพัฒนาประเทศไทยหลายต่อหลายโครงการ 

โดยเฉพาะในทางเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรน้ า สวัสดิการ 

ทางคมนาคมและสวัสดิการสาธารณะ 

พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับการปลูก

หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าว่า “ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบ ารุงดิน ฟื้นฟูดินให้มี

ความอุดมสมบูรณ์และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม” จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 

และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ้งส่งผลให้ ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และบางพื้นที่ประสบปัญหาการ

ชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทรงตระหนักถึง

ความส าคัญและความจ าเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงพระราชทานพระราชด าริให้มีการน า

หญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดิน และน้ า เพื่อป้องกัน  การชะล้างพังทลายของดิน และปรับปรุง

สภาพแวดล้อมให้ดขีึน้ เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้งา่ย มีรากที่ยาว      แผ่

กระจายลงไปในดินตรงๆ เป็นแผง และงา่ยต่อการรักษา  

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ตระหนักและให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และ

น้ า รวมไปถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดินเชิงลาด         

จงึด าเนินโครงการพัฒนาและรณรงคก์ารใชห้ญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์ 

3.๑  เพื่อสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการ

รณรงคก์ารใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม  

3.๒  เพื่อป้องกันบริเวณที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะล้าง และการ

พังทลายของดินได้สูง  

3.๓.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดิน 

น้ า และสิ่งแวดล้อม  
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3.๔  เพื่อด าเนินการตามนโยบายสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และเป็นการพัฒนาขับเคลื่อนมุ่งสูต่ าบลสุขภาวะขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย     

4.  เป้ำหมำยโครงกำร 

 4.๑  คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ก านัน ผูใ้หญ่บ้านต าบล

ละอาย ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ เจ้าหน้าที่ อสม.ในพืน้ที่ เด็ก เยาวชน สตรี ส่วน

ราชการ และ ประชาชนในพื้นที่ต าบลละอาย จ านวน ๒๕๐ คน 

 4.๒  พืน้ที่ด าเนินการในต าบลละอาย 

 4.๓  หญ้าแฝก จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ กล้า 

5.  วิธีด ำเนินงำน 

 5.๑  จัดท าโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ 

5.๒  ประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดนินครศรธีรรมราช เพื่อขอรับสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก  

5.๓  ประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวล และ

ประชาชนในพื้นที่ต าบลละอาย  

5.๔  เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อปลูกหญ้าแฝก  

5.๕  ด าเนินการปลูกหญ้าแฝกบริเวณพืน้ที่ทั้ง 17 หมู่บ้าน  

๕.๖  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6.  สถำนที่ด ำเนินงำน 

 ต าบลละอาย 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 

 20,000 บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 9.๑  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย หนว่ยงานหลัก 

 9.๒  ก านัน ผูใ้หญ่บ้านต าบลละอาย หนว่ยงานสนับสนุน 

9.๓  สถานีพัฒนาที่ดนินครศรธีรรมราช หนว่ยงานสนับสนุน 

10.  กำรประเมินผล 

10.๑  สังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ 

 10.๒  สอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 
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11.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ๑1.๑  สนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในการรณรงคก์ารใช้

หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม  

  ๑1.๒  สามารถลดการพังทลายของดนิบริเวณที่ลาดชัน และปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ให้ดีขึ้น 

  ๑1.๓ เกษตรกรมีความรูใ้นการใชห้ญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดนิ และน้ า เพื่อความยั่งยืน

ทางการเกษตรในพื้นที่ที่มปีัญหาการชะล้างพังทลายของดนิสูง 

๑1.๔  ประชาชนในพื้นที่มีส่วนรว่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๐ 

โครงกำรที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร : อบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักกำรและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชีแ้นะ 

แนวทางการด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตัง้อยู่ 

บนพืน้ฐานของทางสายกลาง โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมเีหตุผล การสร้างภูมคิุ้มกันที่ดใีน

ตัว พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้

พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หนว่ยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข

ปัญหาใหก้ับราษฎรผูป้ระสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดย

เน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมอืราษฎรโดยตรงเป็นเบือ้งแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ 

พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ด ีในอนาคต” ด้วย  

ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มี

ฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่หา่งไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง 

โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด    

การพึ่งพาตนเอง  

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รูจ้ักน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ใน

การด าเนินชีวติประจ าวันบนพืน้ฐานของความพอเพียง 

4. เป้ำหมำย 

 ประชาชนในพื้นที่ต าบลละอาย 

5.  วิธีด ำเนินงำน 

 5.๑  จัดท าโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ 

 5.๒  จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการบรรยาย 

5.3  จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ตา่ง ๆ 

5.4  การด าเนินงาน การสรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ 

6.  สถำนที่ด ำเนินงำน 

 ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรธีรรมราช 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

 

 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 



 
๓๑ 

 25,000 บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 9.๑  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย หนว่ยงานหลัก 

 9.๒  ก านัน ผูใ้หญ่บ้านต าบลละอาย หน่วยงานสนับสนุน 

10.  กำรประเมินผล 

10.๑  สังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ 

 10.๒  สอบถามผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

11. ตัวชี้วัด 

 ชุมชนด าเนนิชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพออยู่พอกิน 
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โครงกำรที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการเสริมสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล  

ปัจจุบันความขัดแย้งทางการเมอืงในระดับชาติดูเหมอืนกับได้ขยายสู่ชุมชนทั้งในเมืองและชนบท

ซึ่งเห็นได้จากการสนทนากลุ่มย่อยๆ แบบไม่เป็นทางการในชุมชนและเมื่อความขัดแย้งขยายสู่ชุมชน 

ประชาชนทุกระดับควรเข้ามามีสว่นร่วมในการขจัดความขัดแย้งที่มคีวามเห็นทางการเมอืงต่างกัน  

การองค์การบริหารส่วนต าบลละอายตระหนักถึงปัญหานี้เห็นควรส่งเสริม สนับสนุนให้ขจัดความ

ขัดแย้งโดยน าแนวทางสันติวิธีไปส่งเสริมกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บนพื้นฐานของ

ความถูกต้อง  ยุติธรรมและยอมรับทุกภาคส่วน  โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมทั้งเยาวชน  

สตรี  ประชาชน ชาวบ้าน  ผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนา  ในการสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ของ

สังคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชนเกิดสมานฉันท์ด้วยวัฒนธรรมสันติวิธี ที่ยึด

หลักความเป็นกลางและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพื่อลดความขัดแย้ง  ความแตกแยกในเชิง

ความคิด  โดยเน้นการเคารพและยอมรับความเห็นของทุกฝ่าย วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  อันจะน ามาซึ่ง

ความรัก  ความสามัคคีและความสงบสุขของสังคมของพื้นที่อย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์  

เพื่อเสริมสรา้งความสมานฉันท์ของชุมชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมให้ภาคประชา

สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจและความรว่มมอืในการแก้ไขปัญหาและลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคม

อันจะน ามาซึ่งความรัก  ความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในแต่ละชุมชน 

4. เป้ำหมำย  

 ประชาชนในพื้นที่ต าบลละอาย 

5. วิธีด ำเนินงำน 

 5.1 ประสานผูน้ าชุมชนจัดส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม 

 5.2 จัดเตรียมสถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 5.3 ด าเนนิการตามโครงการ 

 5.4 ประเมนิผลโครงการ 
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6.  สถำนที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 ปีงบประมาณ 2561-2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

9.1 เป็นการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันอาจน าไปสู่ความแตกแยกในชุมชนและ

สังคม  

9.2 สังคมมีความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ ลดการใชค้วามรุนแรงหรอื

กระท าผิดกฎหมาย 

9.3 กระตุ้นใหส้ังคมโดยรวมจัดการความขัดแย้งโดยใช้มิติวัฒนธรรมสันติวธิี 

7.  งบประมำณกำรด ำเนินงำน 

 50,000  บาท 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 8.1  ประชาชนเกิดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

 8.2  เกิดความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนและรับทราบปัญหาความ

ต้องการที่จรงิของประชาชน 

 8.3  การพัฒนาประเทศด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

 8.4  เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ 
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โครงกำรที่ 5 

1.ชื่อโครงกำร : รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 

2.  หลักกำรและเหตุผล 

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ายิ่ง เพราะมีส่วนส าคัญที่ท าให้ระบบนิเวศน์มีป่า มีความ

อุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ และสัตว์ ในปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ไทย ได้ถูก

ท าลายไปเป็นจ านวนมาก ทั้งที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ท าให้สมดุล

ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจงึจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกป่าทดแทนในส่วนที่ขาดหายไป   

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงผลักดันให้เกิดโครงการต่อเนื่องเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน

ต าบลละอายใหม้ีเพิ่มมากขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ และน้อมน าหลักการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่ามาปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่เป็น

รูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้และดูแลพืน้ที่ป่า 

3.2  เพื่อสร้างจติส านึก และสง่เสริมการมสี่วนรว่มของภาครัฐ และภาคประชาชนได้ตระหนัก

ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

3.3  เพื่อเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งสองพระองค์ที่ทรงมี         

พระเมตตาต่อพสกนิกรในการพัฒนาคุณภาพชวีิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

3.4  เพื่อให้ประชาชนได้รับความรูใ้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.5 เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียวในต าบลละอาย 

4.  เป้ำหมำยโครงกำร 

 4.๑  เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลละอาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลละอายและประชาชนในพื้นที่ต าบลละอาย 

 4.๒  การเพิ่มพืน้ที่สเีขียวในที่สาธารณะของต าบลละอายโดยใหป้ระชาชน ได้รว่มกันปลูกป่าใน

ชุมชน และร่วมกันดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4.๓  พื้นที่ด าเนินการบริเวณทางหลวงบ้านสวนอาย หมู่ที่ ๑๐ ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง          

จังหวัดนครศรธีรรมราช  

5.  วิธีด ำเนินงำน 

 5.๑  จัดท าโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ 

 5.๒  จัดประชุมโครงการ 

 5.๓  แต่งตัง้คณะด าเนินโครงการ 
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5.๔  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต าบลละอาย เชิญชวน

บุคลากรในสังกัด หรือประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ที่สาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ความรว่มรื่น และสวยงามในพื้นที่ดังกล่าว  

5.๕  จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ตา่ง ๆ 

5.๖  การด าเนินงาน การสรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ 

6.  สถำนที่ด ำเนินงำน 

 ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรธีรรมราช 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 เดือนมถิุนายน – กันยายน ของปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 

 30,000 บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 9.๑  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย หนว่ยงานหลัก 

 9.๒  ก านัน ผูใ้หญ่บ้านต าบลละอาย หน่วยงานสนับสนุน 

9.๓  สถานีเพาะช ากล้าไม้ทุ่งสง หนว่ยงานสนับสนุน 

10.  กำรประเมินผล 

10.๑  สังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ 

 10.๒  สอบถามผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

๑1.  ตัวชี้วัด/ผลลับ 

 ๑1.๑  ประชาชนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ ที่ทรงหว่งใยทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ 

 ๑1.๒  ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ป่าไม้ และน าไปสู่      

การช่วยกันดูแลรักษาความสมดุลของผืนแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป 

 ๑1.๓  ต าบลละอายมีพืน้ที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น 

11.4 การสรา้งจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
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1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

โครงกำรที่1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมจัดตัง้เครือขา่ยเยาวชนต่อต้านการคอรร์ัปช่ัน 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International –TI) ซึ่งมีส านักงานอยู่ใน

ประเทศเยอรมนี เป็นองค์กรภาคประชาสังคมโลก มีเครือข่ายใน 120 ประเทศทั่วโลก ได้ท า 

Coruptionperception Index (cpi) รายงานว่าอันดับความโปร่งใสของประเทศไทยนั้นยังมีปัญหาทุจริต

คอร์รัปช่ันอยู่มาก เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน นอกจากการใช้มาตรการทางกฎหมายแล้ว การป้องกันการ

ทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยการให้ทุกภาคส่วนเรียนรู้ศึกษาท าความเข้าใจและช่วยกันเผยแพร่ความรู้โดยให้

สื่อมวลชนองค์กรอิสระและองค์กรตรวจสอบภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบการทุจริต

จงึเป็นแนวทางหนึ่งที่จะป้องกันการคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ตระหนักว่าเยาวชนเป็นบุคลากรที่ส าคัญมากในการพัฒนา

ประเทศในอนาคต การใหค้วามรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในสิทธิเสรีภาพด้านรัฐธรรมนูญ การ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อช่วยผลักดันและเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย 

จึงให้มีการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริตในระดับต าบลขึ้นโดยโครงการนี้จะมีเป้าหมายเป็น

เยาวชนคนรุน่ใหม่เป็นหลัก 

3. วัตถุประสงค์โครงกำร 

 เพื่อสร้างและเช่ือมประสานเครือขา่ยเยาวชนในการรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

4. วิธีด ำเนินกำร 

 4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 4.2 รับสมัครเครือขา่ยเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

 4.3 คัดเลือกแกนน าเยาวชนและจัดตัง้เครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. งบประมำณ 

 ไม่ม ี

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ 2561 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 มีเครอืข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในต าบลละอาย 
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โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเครือข่ำยเยำวชนรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นปัญหาส าคัญที่สะสมมาเป็นเวลานาน ไม่

เพียงแต่ท าให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากเท่านั้น แต่พฤติกรรมการใช้อ านาจรัฐใน

การแสวงหาประโยชน์อันมิชอบต่างๆ ยังส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหาร

ราชการ ซึ่งอาจน าไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศในที่สุด ซึ่งสาเหตุของการทุจริตคอร์รัปช่ัน

มาจากองค์ประกอบต่างๆ คือ 

       1) ระบบการเมอืงและระบบราชการมเีกราะก าบังที่แน่นหนา 

       2) ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผูน้ าในการตอ่ต้านคอร์รัปชั่นที่แข็งแกร่ง  

       3) ค่านิยมที่เป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม เชน่ ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์ 

       4) การขาดจิตส านึกเพื่อสว่นรวมแนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาการป้องกันการทุจริตคอร์รัป

ชันในสังคมไทย 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ตระหนักว่าเยาวชนเป็นบุคลากรที่ส าคัญมากในการพัฒนา

ประเทศในอนาคต การใหค้วามรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในสิทธิเสรีภาพด้านรัฐธรรมนูญ การ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อช่วยผลักดันและเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย 

จงึให้มีการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริตในระดับต าบลขึ้นและเพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงค์

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และเป็นการรณรงค์ให้ประชนชนทั่วไปตระหนักถึงพิษภัยของการ

ทุจรติโดยให้มกีิจกรรมการเดินรณรงค์ปลูกจติส านึกการตอ่ต้านการทุจริตภายในต าบลขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อแสดงเจตจ านงในการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

4.วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท าป้ายไวนิลรณรงคต์่อตา้นการทุจริต 

 2. ก าหนดวันเวลาและสถานที่เส้นทางในการเดินรณรงค์ตอ่ต้านการทุจริต 

 3. ประสานแกนน าเครือขา่ยและเครอืข่ายเยาวชนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 

5. เป้ำหมำยโครงกำร 

 เยาวชนในพืน้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 150 คน 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 ต าบลละอาย 

7. งบประมำณ 

 20,000  บาท 
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8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. กำรประเมินผล 

 10.1 สังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ 

 10.2 สอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 

11. ดัชนีชี้วัด/ผลลับ 

 เยาวชนและประชาชนในต าบลละอายเกิดจิตส านึกในการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
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2. กำรบรหิำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจรติ 

2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

โครงกำรที ่1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การ

เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต

ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ

พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ

โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน

ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 

การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจา้หน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม

แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด

ยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น

กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก

แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

ในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมาย

ก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง

ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
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จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี

คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะ

ว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้

เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานใน

หน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่อง

การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้

ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความ

เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ

ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมอืง

ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร

ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพืน้ที่ทั่ว

ประเทศตอ่ไป  

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติของผู้บริหาร อย่างนอ้ย 1 ฉบับ  

 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 6.2 ประชุมหนว่ยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 6.3 จัดตัง้คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6.6 ประกาศใชแ้ผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6.7 ด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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 6.8 รายงานผลการด าเนนิงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  - มีประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร อย่างนอ้ย 1 ฉบับ  

  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่าง

น้อย 1 ครั้ง 

  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 

ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีความโปร่งใส สามารถ

ป้องกันการทุจริตของบุคลากร 

  - ลดข้อรอ้งเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงาน 

 2. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอายเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่

ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537

หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า

อีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ

เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ

หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็น

อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน

อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผล

ให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ

ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชน

ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60 ที่ก าหนดให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบล และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกหรือปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบล  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด

นครศรธีรรมราช 

 ดังนัน้ เพื่อใหก้ารบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี ตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน ลดขัน้ตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มคีวามยุ่งยาก จึง

จ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขึน้  
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3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบ้ริหารทุกระดับ 

 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใชดุ้ลพินจิอันอาจเป็นเหตุแหง่การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหนง่หน้าที่ราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

และหัวหนา้ส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ 

 6.2 จัดท าหนังสอืแจง้เวียนให้ทุกส่วนราชการและผูร้ับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 

 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีค าสั่งมอบหมายงานใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง

การทุจริต 
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โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร 

 โครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการจัดซือ้ – จัดจา้ง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า

บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 

ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537

มาตรา 69/1  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซือ้จัดจา้ง ให้ส่วนราชการด าเนินการ      โดย

เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 

วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ    

และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ

บาล 

 3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจา้ง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอายที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซือ้ – จัดจา้ง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 

ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างไม่นอ้ยกว่า 3 ชอ่งทาง 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนได้เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้ง 

  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

  - สามารถลดปัญหาการรอ้งเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจา้งได้ 
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โครงกำรที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี โดนด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One 

Stop Service) ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลละอายเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ 

สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต าบลละอาย ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการ

ปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 

เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 

 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์

มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้าน

ถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้าน

การพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม

ผูด้้อยโอกาส, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ

การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ 

ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน

ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชัน่    

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันไม่เลอืกปฏิบัติ 

 3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชัน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ

โดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไม่เลือกปฏิบัติ      ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟ้า

สาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ

ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านการส่งเสริมการพัฒนา

สตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้าน

การจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน      

การและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่) 

 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันและไม่เลอืกปฏิบัติ 

 10.2 ไม่มกีารทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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โครงกำรที่ 4 

๑.   ชื่อโครงกำร    โครงการ  อบตสัญจร พบประชาชน   

๒.   หลักกำรและเหตุผล 

 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะ

เป็นด้านสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ล้วนแล้ว

เป็นหน้าที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับ                     

รากหญ้ามากที่สุดและเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  6  พ.ศ. ๒๕52   ก าหนดให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบล   มหีนา้ที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  การเมอืงและวัฒนธรรม   รวมทั้ง

การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.   ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี   และให้ค านึงถึงการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล

ของ อบต. การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน   ให้ได้รับทราบ

ข่าวสาร   มีสว่นรับรู้แสดงความคิดเห็น   ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมาย

ที่กล่าวมาแล้ว   องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จึงได้จัดท าโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ประจ าปี  พ.ศ. 2560  ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ           ของประชาชนในท้องถิ่นอย่าง

มีประสิทธิผล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง 

ๆ  คือส านักงานปลัด อบต. ได้บริการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์การป้องกันและ

ควบคุมไข้เลือดออก  การให้บริการลงทะเบียนและต่อบัตรคนพิการ และลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์   กอง

คลังได้ให้บริการรับช าระภาษีท้องที่และภาษีอื่น ๆ  และกองช่างให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้ง

เรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่  ให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษา   ตลอดจนร่วมซักถาม

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผูบ้ริหารซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุย

กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย 

๓.  วัตถุประสงค ์

 ๓.๑  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย 

 ๓.๒   เพื่อให้บริการการให้บริการลงทะเบียนและต่อบัตรคนพิการ และลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 

 3.3  เพื่อรณรงค์การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก   

 ๓.4   เพื่อสร้างจิตส านึกใหก้ับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายเกี่ยวกับ

การมสี่วนรว่มทางการเมอืง 

 ๓.5   เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ 

 ๓.6  เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพืน้ฐาน

และบริการอื่น ๆ 
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 ๓.๖   เพื่อประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้

ประชาชนทราบ 

 ๓.๗  เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 ๓.๘  เพื่อให้ส่วนราชการตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ 

๔.  เป้ำหมำย 

 ให้บริการประชาชนในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 17 หมูบ่้าน 

๕.  วิธีด ำเนินกำร 

 ๑.  จัดท าโครงการเสนอเพื่อใหผู้บ้ริหารพิจารณาอนุมัตโิครงการ 

 ๒.  จัดประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และสมาชิกสภาท้องถิ่นทุก

คนเพื่อร่วมรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดแนวทาง  ขั้นตอน  การด าเนินงานตามโครงการ  อบต.สัญจรพบ

ประชาชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 

 ๓.  ประสานสว่นราชการที่เกี่ยวข้อง 

 ๔.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยใช้เสียงตามสาย ส่งหนังสือแจ้งก านัน  

ผูใ้หญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในพืน้ที่  

 ๕.  ออกพืน้ที่เพื่อให้บริการประชาชนตามก าหนดการ  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 

  ๕.๑  ให้บริการป้องกันโรคไข้เลือกออก 

  ๕.๒  รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ 

  ๕.๓  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ 

และตอบปัญหาของประชาชน   

  5.4  ให้บริการการให้บริการลงทะเบียนและต่อบัตรคนพิการ และลงทะเบียนผู้ป่วย

เอดส์ 

๖.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ 2561-2564 

๗.  สถำนที่ด ำเนินกำร 

 หมุนเวียนจัดทุกหมูบ่้าน ในต าบลละอาย 

๘.   งบประมำณด ำเนินกำร 

 จ านวน 50,๐๐๐ บาท  

๙.   ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๐.   ผู้ร่วมโครงกำร 

 1. อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 2. ชมรมก านัน ผูใ้หญ่บ้านต าบลละอาย 
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 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมะปรางงาม 

 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทอนวังปราง 

 5. การศกึษานอกโรงเรยีนต าบลละอาย 

๑๑.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.   ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และ

ภาษีอื่น ๆ 

 2.  ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 

 3.  ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 

 4.  ประชาชนเกิดจติส านึกในการมสี่วนรว่มในการพัฒนาต าบล 
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2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองท่ีดี 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่ง

เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแหง่รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนว

ทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม

อ านาจหน้าที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่ง

ของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข

กระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ

บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องาน

บริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้กับ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

 3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นได้ 

 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดตอ่ขอรับบริการ 

 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส

สามารถวัดผลการด าเนนิงานได้ 

 

 



 
๕๒ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลละอาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 6.2 จัดใหม้ีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผูร้ับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก

งานบริการ 

  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหม้ีการให้บริการ

แก่ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน 

 6.6 มกีารตดิตามประเมินผลโครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน า

จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี

ยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 

 

 

 

 



 
๕๓ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นได้ 

 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วธิีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ

ประชาชนผูม้าติดตอ่ขอรับบริการ 

 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มคีวามโปร่งใสสามารถ

วัดผลการด าเนินงานได้ 
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โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน

องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเ้กิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ

พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้การบริหารงานก่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนัน้ การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์

ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ

ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่

ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้ำหมำย 

 นายก ปลัด รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัต ิอนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย  นายก ปลัด 

รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ

อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
๕๕ 

2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ 

โครงกำรที่ 1 

1.  ชื่อโครงกำร  

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

2.  หลักกำรและเหตุผล 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่ งพระองค์ทรงคอย

บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับปวงชนชาวไทยทรงได้จัดตั้งโครงการต่างๆ  ขึ้นเพื่อให้ปวงชนชาวไทยมีอาชีพ

ติดตัว มีรายได้เลีย้งครอบครัว  พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนทุกคน  ประชาชนชาวไทย

ขนานนามพระองค์ว่า “แม่หลวงของไทย” และพร้อมกันนีไ้ด้ถือเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายร่วมกับ

สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ต าบลละอาย  ได้ร่วมกันจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสวันที่ 12 สิงหาคมของทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา 

รวม 17 ปีแล้วและเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพสกนิกรให้มีการจัดงาน 12 สิงหาคมต่อ ๆ กันมาทุก

ปีจึงเห็นถึงความความพร้อมเพรียงกันของพสกนิกรในการร่วมแสดงออกและถวายความจงรักภักดีต่อ

พระองค์และเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์อันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพสกนิกรเป็นอย่างดีตลอดมา      

จงึเห็นสมควรจัดงานตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สงิหาคม 2559 ขึน้อีกครั้งหนึ่ง 

3.  วัตถุประสงค ์  

 1.  เพื่อเป็นการเทิดทูนและร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของ   

สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ 

 2.  เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มตี่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ 

 3.  เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้ส านึกถึงพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของ

ลูก  และได้แสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูกตเวทีตอ่แม่ 

 4. เพื่ อ ให้พสกนิกรในพื้ นที่ ต าบลละอายได้ร่ วมแสดงความจงรักภักดีต่ อสถาบัน

พระมหากษัตรยิ์ อย่างพรอ้มเพรียงกัน 

 5.  เพื่อประสานพลังมวลชน องค์กรทุกองค์กร สถาบันการศึกษา ส่วนราชการในพื้นที่ทั้งหมด     

ในต าบลละอายได้ร่วมแสดงออกซึ่งมีองค์การบริหารส่วนต าบลละอายเป็นแกนน าประกอบพิธีอันทรง

เกียรต ิ

 6.  เพื่อสืบสานและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะผูบ้ริหารองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น

และประชาชนทุกหมูเ่หล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีรว่มกันเป็นประจ าทุกปีสบืไป 
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4.  เป้ำหมำย 

1.  ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา ข้าราชการ  ผูน้ าท้องถิ่น และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ร่วมลงนามถวายพระพร  จ านวนประมาณ  500  คน                                        

2. จัดงานเฉลิมพระเกียรต ิกิจกรรมร้องเพลงถวายพระพร กิจกรรมแอโรบิกถวายพระพร                

และปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกียรติ  

3.  มีหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงกลุ่มต่าง ๆ            

ร่วมถวายพานพุ่ม จ านวนประมาณ  30  ชุด 

5.  วิธีด ำเนินกำร 

1.  ประชุมวางแผนแนวทางการจัดท าโครงการ 

2.  ขออนุมัตโิครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ 

3.  ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

4.  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.  ด าเนนิการตามโครงการ 

6.  ประเมินผลโครงการ 

6.  สถำนที่ด ำเนินกำร 

 ณ หอประชุมโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์  

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  

วันที่  12  สิงหาคม  ของทุกปี 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร  

 100,000 บาท 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองและร่วมลงนามถวายพระพรได้อย่างสมพระเกียรตแิละ

ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีตอ่พระบรมราชินนีาถ 

2. แมด่ีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกได้รับการเชดิชูเกียรติ 

10.  กำรประเมินโครงกำร  

          1.  โดยการสังเกตและประเมินผลจากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

           2.  การประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

11.  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  ภายใน  30 วัน นับจากวันเสร็จสิน้โครงการ 

12. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานส่งเสริมการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย 

 



 
๕๗ 

โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร   :   โครงการเชดิชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลละอาย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ

เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผดิชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่

ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชน

ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ 

พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะ

ตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อม

น าพระราชจรยิวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

ใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดี

สู่ประชาชนโดยตรงคุณธรรมและจรยิธรรมจึงเป็นเครื่องมอือันส าคัญยิ่งที่จะช่วยใหข้้าราชการ พนักงาน

และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่

ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความ

เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติ

เองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   ได้แจง้แนวทางด าเนินการเพื่อใหม้าตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคตใิห้แก่เจ้าหน้าที่ใน 

หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร  พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึงละเว้น 

2.  การใชม้าตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่อง

ชมเชย การมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณ การประกาศช่ือทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการ

ที่ควรด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบ

ของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่

ผูก้ระท าด ี

 

 

3.  การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การน าตัวอย่างที่ดมีาชีใ้ห้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ คือ 



 
๕๘ 

ตัวผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับจะตอ้งใชภ้าวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

4.  การตัง้ชมรมหรอืสร้างเครือขา่ย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สกึร่วมให้เกิดขึ้นกับ 

เจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมอืร่วมใจกันรณรงคใ์ห้เกิดการถอืปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ  เชน่ 

ประกวดเจ้าหน้าที่หรอืหนว่ยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ขององค์กรเป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเหล่านั้น เช่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีก

ส่วนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร ่ความรู ้ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท 

ต่างๆอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ     

วีดิทัศน ์เป็นต้น 

7.  การศกึษาดูงาน คือ การศกึษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน  จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการท างานด้วยตัวของเจ้าหนา้ที่เอง 

8.  น าหลักธรรมหรอืค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจา้งของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรม   เมื่อวันที่ 31  

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ใช้เป็นมาตรฐานการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนต าบล  

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจึงเห็นชอบให้จัดท าโครงการยกย่อง   

เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่า

งานหรอืผลของการกระท านัน้เกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง  

3. วัตถุประสงค ์  :     

3.1  เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลละอายผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 

3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 

3.4  เพื่อเป็นเกียรตแิละศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

3.5  เพื่อเป็นการสง่เสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการ 



 
๕๙ 

ส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เป้ำหมำย   :     

4.1  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายผูม้ี 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

4.2  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายผู ้

มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่นประจ าปี 

5.  วิธีกำรด ำเนินกำร   : 

5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถิ่น 

5.2  ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจา้ง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.3  แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลละอายผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

5.6  ด าเนนิการตามโครงการ 

5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.   ระยะเวลำด ำเนินกำร  

          ปีงบประมาณ 2561-2564   

7.  สถำนที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

8.  งบประมำณ   

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัด    องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  10.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายมี

ความภาคภูมใิจในการได้รับการเชดิชูเกียรติ 

  10.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายมี

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น 

11.   วิธีกำรประเมินผล   

  จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอผลการด าเนนิงานต่อนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณไีด้ทรำบ หรอืรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบกำรทุจริต 



 
๖๐ 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่

ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ

นายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

และมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งในแง่ของ

การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือ

ตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใส

และสุจรติ ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี

หนา้ที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่

ตรวจสอบองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายจาก

หนว่ยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงนิแผน่ดิน 

 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมนิมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด 

 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 



 
๖๑ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้ความรว่มมอืในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๖๒ 

โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “แตง่ตัง้ผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น 

ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแส

ด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ

เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่อง

ร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลละอายขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง

เรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหนา้ที่รับผดิชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อจัดให้มเีจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องรอ้งเรียนตา่งๆ  

 3.2 เพื่อจัดให้มมีาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจริต

เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่าง

ถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หนา้ที่รับผดิชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องรอ้งเรียน 

 6.2 จัดท าคู่มอืด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ใหเ้ป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลละอายให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก

ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอน

ดังกล่าวได้ตรงกับความตอ้งการ 

 

 

 



 
๖๓ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบด าเนนิการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องรอ้งเรียนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลละอายตามคู่มือด าเนินการเรื่องรอ้งเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๖๔ 

โครงกำรที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลละอำย” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 

บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การ

ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร หรอืโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 

ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบ้ริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนีต้ามหลักเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย

กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย และหัวหน้าส านักปลัด/ผูอ้ านวยการกอง และใหม้ีการลงนาม

จัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลละอาย 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหนว่ยงานระดับส านัก/กอง/

ฝา่ย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 3.2 เพื่อให้หนว่ยงานระดับส านัก/กอง/ฝา่ย มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วธิีการ และ

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 3.3 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตาม

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

 3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝา่ย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมนิผล

การปฏิบัติราชการ 

 

 



 
๖๕ 

4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับ

ส ำนัก/กอง/ฝ่ำย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ท าขอ้ตกลงผลงานกับผูใ้ต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝา่ย เพื่อให้การ

ด าเนนิงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มกีารลงนามบันทึกข้อตกลง

การปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหนา้หน่วยงานในสังกัด พรอ้มคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือก

ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิต ิดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝา่ยต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 

กุมภาพันธ์ 2548 

 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัดใหม้ีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เชน่  

  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

เป็นต้น 

  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 

และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารของหน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑก์ารให้คะแนน 

 1.5 ประสานงานกับหนว่ยงานที่รับผดิชอบตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบือ้งตน้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การ

ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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6. กำรค ำนวณผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร 

ผลกำรประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/

ดีเยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ ในระดับ

ปรับปรุง 

1 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
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โครงกำรที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน

กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด

มาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน

ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ในการตรวจสอบเฝา้ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเ้กิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพล

เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ

วันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดใหม้ีการบริหารราชการแผน่ดินที่มีธรรมาภบิาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การ

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย จงึได้จัดท า

มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรอืประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี ้เพื่อให้ประ

ชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการ

ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง

เครอืข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรอืประพฤติมิ

ชอบนอกเหนอือ านาจที่ตนมไีด้อกีทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลละอายยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้ำหมำย 

 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร

ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลละอาย 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิดการทุจรติและประพฤติมิชอบหรอืไม่ 

 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม

อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้งา่ย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผูใ้หข้้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและ

สร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของเรื่องรอ้งเรียนของเจา้หนา้ที่ที่มกีารทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ์ 

 ภาคประชาชนมบีทบาทในการเฝา้ระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ที่ 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้

มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก

ขั้นตอน 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลละอายให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ใหป้ระชาชน

เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ

ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับ

ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการตา่งๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์

ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย โดยมีส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

เป็นผู้รับผดิชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้

สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรง

กับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนตอ่ไป 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง  

 3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลละอายจ านวน 1 แหง่ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ณ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 มีการจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบเป็นปัจจุบัน 
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 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบและเป็นปัจจุบันตามรายการที่ก าหนด 

 6.4 มีการจัดประชุมใหค้วามรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6.6 มีบริการอินเตอรเ์น็ตส าหรับใหบ้ริการประชาชนทั่วไป 

 6.7 มีการจัดเก็บสถิตผิูม้ารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 การด าเนินงานศูนย์ขอ้มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง

และการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ

และหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และ

เข้าถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้มกีารเผยแพรข่้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 

 3.2 เพื่อให้มกีารเผยแพรข่้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 

 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรอืผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 มีขอ้มูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ตอ่ประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 

ประเภทขึ้นไป 

5. พืน้ที่ด าเนินการ 

 พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด าเนนิการ 

 จัดให้มขี้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ใหป้ระชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- แผนการด าเนินงาน 

- แผนอัตราก าลัง 

- แผนการจัดหาพัสดุ 

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง 

- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

- งบแสดงฐานะทางการเงิน 

- รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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โครงกำรที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดให้มช่ีองทางทีป่ระชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน

ต าบลละอาย” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง

และการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่

ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ

หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์

ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี ้เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ง่ายและ

สะดวกมากขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้มช่ีองทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนหรอืผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 3.3 เพื่อให้มช่ีองทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดให้มแีละเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมูบ่้านหรอืร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 

- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที ่

- ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีเจา้หน้าที่ให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 

- จัดส่งเอกสารเผยแพรร่ายงานประจ าปี 
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- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ผ่านการจัดท าโครงการ 

อบต.สัญจร 

- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค /ไลน์ ที่มขี้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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โครงกำรที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ความรูต้าม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิด

การบริหารจัดการที่ดแีละส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ

ท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิด

ความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า 

“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ

ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ

ต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้

โดยถูกต้องมากยิ่งขึน้ 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีความโปร่งใสในการท างานมาก

ยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของ

เทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด 

สร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ

โปร่งใสในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ผูเ้ข้าร่วมอบรม จ านวน  35  คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการอบรม (อบรมพร้อมกับวันประชุมพนักงานประจ าปี) 

 2. แจ้งบุคลากรในสังกัดให้รับทราบ 

 



 
๗๖ 

 3. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 4. ด าเนินการจัดการอบรมตามวันเวลาที่ก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนผูเ้ข้าร่วมอบรม 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๗๗ 

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร 

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านพืน้ที่ต าบลละอาย  

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เพื่อให้การพัฒนาต าบลละอายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน      

ในท้องถิ่น สามารถด าเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชา

ชน     ในพืน้ที่ต าบลละอายได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการนัน้   

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  ถือเป็นความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

ทั้งนี้เพื่อที่จะได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่

ต าบลละอายท าให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี

ยิ่งขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการเสนอโครงการ / แผนงาน / กิจกรรมในการพัฒนาหมูบ่้าน 

2.เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน 

3.เพื่อให้แผนพัฒนา 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายสอดคล้อง 

   กับปัญหาความเดือดรอ้นและความตอ้งการของประชาชน 

4.เพื่อให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลละอายมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถแก้ไข 

   ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

4.เป้ำหมำย 

 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 17 
 

5.วิธีกำรด ำเนินกำร 

1. ศึกษาข้อมูล วางแผนงาน เขียนโครงการ 

2. ขออนุมัตโิครงการ 

3.แจ้งประชาสัมพันธ์การด าเนินตามโครงการ 

4.ด าเนินการประชุมตามแผนงาน 

5.รวบรวมปัญหา /ความเดือดร้อน/ความตอ้งการ/โครงการ ที่ได้รับบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี 

    องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6.ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ 2561-2564 
 



 
๗๘ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

9. งบประมำณ 

 40,000 บาท 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.ท าให้เกิดการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการพัฒนาต าบลละอาย 

 2.สามารถปรับแผนพัฒนา 3 ปี ใหส้อดคล้องกับปัญหาและความต้องการในปัจจุบัน 

 3.องค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถด าเนินการแก้ปัญหาความเดือดรอ้นและ

สนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ต าบลละอายได้ดีขึ้น 
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โครงกำรที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดรอ้นร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอายเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง

มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น 

เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรอืร้องทุกข์อันมลีักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน

ร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบ

และแก้ไขเหตุเดือดรอ้นร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 

 3.3 เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจา้หน้าที ่

4. เป้ำหมำย 

 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นที่ ต าบล

ละอาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 

 5.1 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอ้นร าคาญ  

 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดรอ้นร าคาญ 

 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย 

 5.4 ด าเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร

พิจารณาสั่งการเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งดว่น 

 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจง้ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ช่องทางรอ้งทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็น

ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ

ร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

 9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจง้ผลการด าเนินการให้ผูร้้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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โครงกำรที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายใหม้ีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ

บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก

และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ

เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดรอ้นต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรอืน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลละอาย 

 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายกับ

ประชาชนในพื้นที ่

4. เป้ำหมำย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพืน้ที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรอืผู้

มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ

คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี

ความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและ

ผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

 5.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 

 5.2 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม

ความจ าเป็นและเร่งดว่น 

 5.3 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ช่องทางรอ้งทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 

 6.1 ร้องเรียนโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 075361206 ทางโทรสารหมายเลข 075361583 

 6.3 ทางเว็บไซต์ www’la-ai.go.th 

 6.4 ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ 32/1 หมู่ที่3 ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

8025 

 6.5 ตู้แสดงความคดิเห็นติดที่หนา้องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมี

ส่วนรว่มในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

 9.3 แจง้ผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๘๓ 

โครงกำรที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/รอ้งทุกข์รับทราบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่

ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้

รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอน

เรื่องการรอ้งเรียนรอ้งทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผูร้้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจรติ 

 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ 

 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนรอ้งทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนรว่มตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

 ผูร้้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

9. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 



 
๘๔ 

3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการแตง่ตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่

ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของ

การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบล

ละอายจึงด าเนินการจัดท ามาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง เพื่อให้ประชานตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลละอาย และเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลและเพื่อให้

การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่

ความรูใ้ห้กับประชาชนถึงการมีสว่นร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

4. เป้ำหมำย 

 ผูน้ าองค์กรประชาชน เชน่ ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน และ ประชาชนทั่วไป 

5. วิธีด ำเนินกำร 

 5.1 ติดตอ่ประสานงานผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้านให้ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนประชาคม 

 5.2 ประชุมตัวแทนประชาคมที่ได้รับแต่งตั้ง 

 5.3 ด าเนนิการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมแตล่ะหมูบ่้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 ภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลละอาย 

 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมสี่วนรว่มและ

ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 



 
๘๕ 

โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร มาตรการแตง่ตัง้ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชา

ชน ใหป้ระชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมืองการวางแผน

พัฒนาทางเศรษฐกิจ และตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ได้บัญญัติเรื่องสทิธิ การมี

ส่วนร่วมด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินการของรัฐไว้ในหลายมาตรา 

โดยเฉพาะ มาตรา ๒๘๗ ที่ก าหนดเรื่องการให้ประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐได้ให้ความส าคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยใช้กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเป็นหลัก 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอายตระหนักถึงหลักการมีส่วนรว่มของประชาชน จากข้อความที่

กล่าวมาท าใหรู้้วา่ทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชนควรมีการสร้างหลักการมสี่วนร่วมเข้าด้วยกัน เพื่อ

ท าให้ตา่งฝา่ยได้รับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการไปพร้อมกัน ประชาชนก็จะได้มสี่วนร่วมมากยิ่งขึน้ใน

การท ากิจกรรมและการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มคีวามเข้มแข็งมากยิ่งขึน้ เพราะการมสี่วนรว่มเป็น

หลักประกันที่ส าคัญที่จะท าให้ประชาชนทุกคนด าเนินชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน จงึได้ด าเนินการ

จัดท าโครงการโครงการนีข้ึ้นมา 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆหรอืจัดท า

โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

4. เป้ำหมำย 

 ผูน้ าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้าน และ ประชาชนทั่วไป 

5. วิธีด ำเนินกำร 

 5.1 ติดต่อประสานงานผูน้ าชุมชนแต่ละหมู่บ้านให้ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดงานต่างๆ 

 5.2 จัดท าค าสั่งเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็น

คณะกรรมการในการจัดกิจกรรมหรอืเป็นคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 



 
๘๖ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 ภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลละอาย 

 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมสี่วนรว่มและ

ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๘๗ 

มิติที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดิน

ก ำหนด 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ .......... 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนต าบลละอาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความ

เสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือ

เป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่

ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้

โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีก

ทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท า

แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ    

ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

 3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ

ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ค าสั่ง มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 

 3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใชแ้ละระวังทรัพย์สินตา่งๆ ของสว่นราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ส่วนราชการทุกหนว่ยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และ

ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 

รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ

ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท วา่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ประหยัด 

 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง

ราชการก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง

กับนโยบาย 

 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและตดิตามประเมินผล 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

งานมากขึ้น 

 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงนิลดน้อยลง 

 10.3 การใชท้รัพยากรของส านัก/กอง/หนว่ยงาน ที่มอียู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรอืนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อ

ผูก้ ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น

ปีงบประมาณ 

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย 

 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 

 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผูก้ ากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 สว่นราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 

 2. แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนว่ยงานย่อย 

 3. ผูบ้ริหารมหีนังสอืแจง้ให้ทุกส่วนราชการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 

เพื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อม

จัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดิน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด 

 2. ลดโอกาสความผดิพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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โครงกำรที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่

ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรอืเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ

ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของ

หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการ

ควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 

ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การ

ควบคุมด้านการเงนิและบัญชีและการปฏิบัติใหถู้กต้องตามระเบียบหรอืกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด

ไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่

สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนนิงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ด ีควร

เป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ

หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการ

ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน

หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และ

มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด

บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน

ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึน้ และพัฒนาให้

ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอายพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด

ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึง

ได้ก าหนดกิจกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยง

หรอืผลเสียหายด้านการเงินหรอืด้านอื่นๆ ที่อาจมขีึน้ 

 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ

แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้ำหมำย 

 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดินวา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

 5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ

ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลละอายเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุป

ข้อมูล 

 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลและผูบ้ริหารทราบ 

6. สถำนที่/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

 ส านักปลัด/กองคลัง/กองชา่ง 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. การใชท้รัพยากรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจ 

 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ที่วางไว้ 

 5. เป็นเครื่องมอืช่วยผูบ้ริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดยีิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่ เสร็จตาม

ก าหนดเวลา 

 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 

 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 10.4 มีการจัดการความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำร

ตำมช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงนิให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 

ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้ง

ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 

 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดย

เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ด าเนนิการทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงนิการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

 10.3 มีการเสริมสรา้งการมีสว่นร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผูร้ับบริการ 
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โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี

ความส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้

ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ        

พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน

หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่

แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง 

อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอายเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการ

จา้ง ประกอบกับได้มกีารเชิญให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส 

จงึได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผูท้ี่ได้รับแต่งตั้งใหท้ าหน้าที่กรรมการตรวจการ

จา้งมคีวามรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหนา้ที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผูไ้ด้รับการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้าง

อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้ำหมำย 

 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 เสนอโครงการให้ผูบ้ริหารอนุมัติ 

 6.2 จัดอบรมให้ความรูแ้ก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ผลลัพธ์ 

 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจา้งอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำ 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ

พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการ       

ให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนินการ เพื่อให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย       

เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิ บัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามา

พัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมคีวามเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ

เข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

 3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย 

 3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลละอายและหนว่ยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน

ต าบลและหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม

ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา

เพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝกึอบรมเองโดย

ส านัก/กองงานที่รับผดิชอบ 
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 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ

ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ

รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอายทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ด าเนนิการทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรูค้วามเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณก์ารท างานใหม่ๆ  

 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๙๙ 

โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม้ีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ฝา่ยบริหาร 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจใน

การบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของ

ตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจาก

จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้าง

ความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการ

ทุจรติ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการ

เป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการ

ทุจรติได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้ำหมำย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จ านวน 34 คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

 6.1 จัดท าคู่มอืระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ

จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 

 



 
๑๐๐ 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

 ด าเนนิการทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหนา้ที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร 

 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๐๑ 

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน

กำรทุจริต 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการเฝา้ระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมี หน้าที่รักษา

ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

หรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ

สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมา   

ภบิาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมา   ภิ

บาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 

 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝา้ระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนหรอืตัวแทนประชาชนในชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลละอาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 

 6.2 เชญิคณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



 
๑๐๒ 

 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอรร์ัปชันและสามารถตรวจสอบ

การคอร์รัปชันได้ 

 10.2 มีการมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเป็นหนว่ยเฝ้าระวังการคอร์

รัปชันในระดับต าบล 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครอืข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้

วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซือ้จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การ

สร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



 
๑๐๓ 

 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ

ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการ

ท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง

ภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีใน

ท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมี

องค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการรว่มกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมเีครือขา่ยที่ดทีี่คอยสนับสนุนและ

ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น

เครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า 

ร่วมรับผดิชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชันในท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอายพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น   

จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินงานของเครอืข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มคีวามเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างแกนน า แนวรว่มและเครือขา่ยในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ

ทุจรติ 

 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย 

4. เป้ำหมำย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลละอายเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลละอาย 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 ในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินงำน 

 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย

ด้านการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ

ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 

 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลละอายในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วม

ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 



 
๑๐๔ 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน

การทุจริต 

 5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอายกับบุคคล 

องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ (2561-2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวรว่มและเครือขา่ยในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู ้ก่อใหเ้กิดจติส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 

 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการตดิป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึน้ในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็น

ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น

เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุก

ภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

3. วัตถุประสงค์ 



 
๑๐๕ 

 3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนในต าบลละอาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ต าบลละอาย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ขออนุมัตจิัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณแยกควนสงสาร 

 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผดิชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 

 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 6.5 เสนอผูบ้ริหารพิจารณาสั่งการ 

 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการรอ้งเรียน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 จ านวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

 10.2 น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนนิการปรับปรุงแก้ไข  


