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ค าน า 

 
 การทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งสถิติเพ่ิมข้ึนทุกปีอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด
ความเสียในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็น
อย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐต้องหันมาให้ความส าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคสังคมเพ่ือร่วมพัฒนา
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไข้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกคนส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 
 เพื่อให้ด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ    
บริหารส่วนต าบลกระโด ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทศสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกระโด ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง 
คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติด้วย 
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ส านักงานปลัด อบต. 
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ส่วนท่ี 1 
 

บทน า 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร     
 การวิเคราะห์ ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนก 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตก้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น  
 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 
 1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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 4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์บางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล         
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื่องรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน( Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International – IT)  พบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การที่ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม         
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ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรือีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางสาวนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption 
Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI) 
  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน        
  1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) 
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  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
 

4. เป้าหมาย          
 1)  ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแงผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน        
  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption)      
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
ปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 

 



ส่วนท่ี 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตาน ี

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่นและฝุาย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
(1) โครงการเสริมสร้างการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1.1.2  สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 
(1) มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรม 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักที่จะไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน(1) 
มาตรการจัดท าคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
10,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

1.2 การสร้างจิตส านัก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 
(1) โครงการเสริมสร้างการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
(1) โครงการจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของอบต.กระโด 
(2) โครงการปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในต าบล 

 
 

10,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

20,000 
 

100,000 

 
 

10,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

20,000 
 

100,000 

 
 

10,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

20,000 
 

100,000 

 
 

10,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

20,000 
 

100,000 
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มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  1.2.3 สร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) โครงการส่งเสริมการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 
 

 
150,000 

 
 

 
 
 
150,000 
 

 
 

 
150,000 
 

 
 

 
150,000 
 

 

1.3 การสร้างจิตส านัก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
(1) โครงการฝึกอบรมค่าย
เยาวชน น าคุณธรรม 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
(1) โครงการพื้นที่สร้างสรรค์และ
เรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน
ต าบลกระโด 

 
 

50,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 

 
 

50,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 

50,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 

50,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 

 

มิติที่ 1 รวม 
2 มาตรการ  
8 โครงการ 

380,000 380,000 380,000 380,000 
 

2.การ
บริหาร
ราชการ 
เพื่อป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

(1) มาตรการประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - -  

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการ
บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 
(1) มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลตามหลัก
คุณธรรม 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการ 
บริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
(1)กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่าย
ตามระบบ E-LAAS 
  

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการ

บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
(1) กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 

2.3 มาตรการ การใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท า
การและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(1) กิจกรรมบริหารงานกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) มาตรการออกค าสั่งมอบ
อ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
ของท้องถิ่น 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารง
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) โครงการองค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโดพบประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 

2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ด ี
(1) มาตรการจัดท าข้อตกลง
ปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานราชการ จังหวัด 
อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบ 
2.5.3 ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
(1) มาตรการแต่งตั้งคณะท างาน
ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม 
 6 มาตรการ 

3 กิจกรรม  1 โครงการ 
30,000 30,000 30,000 30,000  

3.การ
ส่งเสริม
บทบาท 
และการ   
มีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
(1) โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง รายงานการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ 
(1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางเว็บไซต ์
3.1.3 มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
(1) มาตรการช่องทางใช้สิทธิของ
ประชาชน 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.2 การรับฟังความ

คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการ
ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะ
มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
(1) โครงการเวทีประชาคม 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 
(1) มาตรการขั้นตอนและ
กระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน   
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(1) กิจกรรมแจ้งผลการด าเนินใน
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท างบประมาณ 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดหาพัสด ุ
(1) มาตรการแต่งตั้งภาค
ประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม 
5 มาตรการ 

1 กิจกรรม 2 โครงการ 
55,000 55,000 55,000 55,000  
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มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงาน
การจัดท าระบบควบคุมภายในให้
ผู้ก ากับดูแล 
4.1.2 มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน โดยด าเนิน 
การให้มีการจัดท าแผนการปรับ 
ปรุงหรือบริหารความเส่ียง และ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างาน
ติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การจัดหาพัสด ุ
(1) กิจกรรมจัดหาประชาชนเข้า
ร่วมตรวจสอบการบริหารราชการ
ขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(1) โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานต่างพื้นที ่
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้อง 
ถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
(1) โครงการส่งเสริมสมาชิกสภา
เข้าร่วมอบรมและพัฒนา
ศักยภาพการท างาน 

 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 

250,000 
 

 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 

250,000 
 

 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 

250,000 
 

 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 

250,000 
 

 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community)และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
(1) กิจกรรมองค์กรใสสะอาด 
ต่อต้านคอร์รัปชั่น 2 ม 2 ต 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม 
1 มาตรการ 

2 กิจกรรม 2 โครงการ 
750,000 750,000 750,000 750,000  



ส่วนท่ี 3 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานต้องมีความ
สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
  หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักความชอบธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้   หลักความมีประสิทธิภาพ และหลักการมีส่วนร่วม  ในการพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบ
หลักธรรมาภิบาลเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานและ
องค์กร จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานสามารถปฏิบัติ 
เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคมท่ีดีต่อไป 
  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโด จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็น
ความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

3.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3.๓ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

3.๔ เพ่ือให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ
และยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1.จัดท าโครงการ 
 2. เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 

3.ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4.ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 
5.สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  10,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม 

๒. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่ง
เพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการ 
 3. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่น
ในหลักคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  1.1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  ได้มีประกาศใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง 
ข้าราชการฝุายประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด พ.ศ.2552 โดยก าหนดกลไกและ
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด ทั้งนี้การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งในประกาศใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด พ.ศ.2552 ได้ก าหนดขั้นตอนการลงโทษ ในหมวด 4 ของประกาศ
ดังกล่าว 
  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโด จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุาย
การเมืองและฝุายประจ าน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการและพนักงานที่สร้างความโปร่งใส มี

มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
3.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามล าดับ 

3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   ทั้งนี้รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการ
ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
6. วิธีด าเนินการ 
 1.ปิดประกาศและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด เพื่อใช้เป็น
ค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับ
อ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโดโดยเปิดเผย
ตามช่องทางสื่อต่างๆ เว็ปไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยเปิดเผยเป็นการทั่วไปให้แก่ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัด
ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (9) 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
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  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน  ด้านความโปร่งใส  ด้านความพร้อมรับผิด  ด้านความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน อัน
รวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อใช้ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว 
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพ่ือจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโดให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างาน 

3.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
6. วิธีด าเนินการ 
 1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2.แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3.จัดท า(ร่าง)คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 4.ผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะท างาน  
 5.จัดท ารูปเล่ม 
 6.แจกจ่ายให้บุคลากรในองค์กรและแก่ผู้ที่สนใจ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
1. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อ
ที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ   อีกท้ังยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) รวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ  มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมในมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดดั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  ดังนั้น   เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ  ดังกล่าว ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโดจึงได้ก าหนดจัดโครงการเสริมสร้างการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบน าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติงานต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไป 

3.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.3 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 

พนักงานและประชาชนทั่วไป 
4. เป้าหมาย 

ข้อมูลความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1.รวบรวมข้อมูลเอกสารองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
 2.จัดท าโครงการ 
 3. เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 

4.ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5.ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 
6.สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  10,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไป มีองค์ความรู้ด้าน การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.สร้างจิตส านึกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไป  มีความรู้ ความเข้าใจด้าน

การต่อต้านการทุจริต 
 

  1.2.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
(1) โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของอบต.กระโด 
(2) โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 
 

1. ชื่อโครงการ :  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของอบต.กระโด 
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องแผนการ
ปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.2  ปรับปรุงรายได้ที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิ  การ
ขยายฐานภาษี การก าหนดอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้
รูปแบบอื่น ๆ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลแบ่งจัดสรร  
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หรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่
ชัดเจนและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการและเหตุ ผลของการจัดเก็บภาษี แต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทาง
ในการเพิ่มภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่ง  จัดสรรหรือเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึนทั้งนี้  หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมเติมต้องสะท้อน
แหล่งก าเนิดของภาษีนั้น ๆ เป็นส าคัญซึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจกับประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษี ของประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น   
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  จึงได้จัดท าโครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของอบต.กระโดขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของอบต. 
3.2  เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ของ อบต. โดยสามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึง

ครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
3.3  เพ่ือให้ประชาชนมีการตื่นตัวในการเสียภาษีมากข้ึน  
3.4  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บภาษีมากข้ึน  
3.5  เพ่ือให้ประชาชนมาช าระภาษีตรงเวลา  และกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช าระ

ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
3.6  เพื่อให้ประชาชนมีทัศนะคติที่ดี เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ 
3.7  เพ่ือปลูกจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ผู้ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้ช าระภาษีบ ารุงท้องที่   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.กระโด   และบริการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่จะด าเนินการในพ้ืนที่
ทั้ง 5 หมู่บ้าน  
6. วิธีด าเนินการ 

6.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 6.2 จัดท าแผ่นพับ 

6.3 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
6.4 จัดท าหนังสือแจ้งก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ทั้ง 5 หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
6.5 จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง   
6.6 จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลกระโด และทางเว็บไซต์อบต.   

 6.7  จัดท าแผน/ก าหนดการออกให้บริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีในพื้นที่ท้ัง 5 หมู่บ้าน 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  30,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.การจัดเก็บภาษีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของอบต. 
2.เพ่ิมรายได้ของ อบต. โดยสามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้อง

เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
3.ประชาชนมีการตื่นตัวในการเสียภาษีมากข้ึน  
4.ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บภาษีมากข้ึน  
5.ประชาชนมาช าระภาษีตรงเวลา  และกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช าระภาษี และ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
6.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดี เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ 
7.ประชาชนมีจิตส านึกสาธารณะ 

 

1. ชื่อโครงการ :   ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผล
กระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ได้แก่  การปูองกันรักษาทรัพยากรปุาไม้ที่เหลือให้คง
อยู่ และการฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ส าหรับการฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้โดยการ ปลูกปุา ในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม  เช่น  เขตอุทยาน
แห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา  เขตห้ามล่าสัตว์ปุา  พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร  ฯลฯ และการปลูกปุาในพื้นที่สาธารณะใน
เขตชุมชนท้องถิ่น  เช่น บริเวณโรงเรียน   วัด  สถานที่ราชการ  ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพปุา
อนุรักษ์ท่ีเสื่อมโทรมและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ  ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น นอกจากนี้  การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม  จะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้รักปุาไม้ หวงแหนทรัพยากรปุาไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม   อันเป็นการสร้างแนว
ร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม   
 องค์การบริหารส่วนต าบล กระโด  จึงได้จัดท า โครงการ ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ขึ้น โดยเป็นการ
ร่วมมือร่วมใจของข้าราชการ   พนักงานส่วนต าบล  หน่วยงานราชการต่าง  ๆ และราษฎรในท้องถิ่น   ในอันที่จะ
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  ช่วยกันท าความดีท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
ด้วยการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
3. วัตถุประสงค์โครงการ 

3.1  เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการปลูกปุาเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน  
3.2  เพ่ือฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรม เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน  
3.3  เพ่ือพัฒนาจิตส านึกสาธารณะของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ 

 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
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4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลกระโด 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ต าบลกระโด  
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดท าโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติโครงการ 
 2. ก าหนดกรอบและกิจกรรม ดังนี้ 
 – กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในที่สาธารณะของหมู่บ้าน /ชุมชน  สถานที่ราชการ  
บ้านเรือน โดยเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณสถานที่ท่ีปฏิบัติงาน  บ้านเรือน 
ที่สาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือสถานที่ที่ได้ก าหนด เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความร่มรื่นและสวยงาม 
 ๓. แต่งตั้งคณะท างาน 
 ๔. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 5. ด าเนินการ 
 6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  20,000.-บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่ต าบลกระโด 
 2.สามารถ ฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรม เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน  
 3.ประชาชนในพื้นท่ีมีจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ 
  
1. ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วน ต าบลกระโด  ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดสภาพภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบอาคารส านักงานเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้
สภาพภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญกับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
จากหน่วยงานเป็นอย่างมาก  หากองค์การบริหารส่วน ต าบลกระโดสามารถจัดสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้ดี  
ร่มรื่น น่าอยู ่ก็จะท าให้การบริการและการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้น สภาพภูมิทัศน์ในบริเวณรอบ  ๆ อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน ต าบลกระโด  จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญและการสร้างสภาพภูมิทัศน์ที่ดี  คือ การจัดองค์ประกอบต่าง  ๆ ให้มีความพร้อมมีระเบียบ  สวยงาม มี
บรรยากาศที่อบอุ่น ร่มเย็น และการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการต่อไป  
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๓. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ให้เหมาะสมสวยงาม  
3.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกพนักงานให้เกิดความเอาใจใส่กับองค์กรและมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา   
3.3 เพ่ือให้ผู้มาติดต่อและผู้มารับบริการเกิดความประทับใจ  
3.4 เพ่ือให้เกิดความมีระเบียบและสวยงาม  
3.5 เพ่ือสร้างความสามัคคีในองค์กร  

4. เป้าหมาย  
บุคลากรในองค์กร  ผู้น าท้องที่  ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
- สองข้างทางในพ้ืนที่ต าบลกระโด  
- อาคารที่ท าการ/ส านักงาน  

6. วิธีการด าเนินการ  
6.1 เสนอโครงการและประมาณการงบประมาณ  
6.2 มอบหมายหน้าที่กับพนักงานส่วนต าบล  
6.3 ด าเนินการตามโครงการ  
6.4 สรุปภาพถ่ายและผลที่ได้รับเสนอผู้บังคับบัญชา  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ  
 100,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดและกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ภูมิทัศน์บริเวณส านักงานและสองข้างได้รับการปรับปรุง เกิดความมีระเบียบและสวยงาม 
2. จิตส านึกพนักงานเกิดการหวงแหนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาต้อองค์กร  
3. ผู้มาติดต่อและผู้มารับบริการเกิดความประทับใจ  

 
 1.2. 3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทาง            
ที่ควรจะเป็น   โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็น
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต  เพื่อความมั่นคง
และยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม  
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ประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการกระท า สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุก
ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
 ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึด
ทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) และรัฐบาลปัจจุบัน ได้น้อมน ามาเป็นนโยบายและพัฒนาให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร เน้น 
“คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา อีกท้ังการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ในระดับครัวเรือนระดับท้องถิ่น จึงจะ
เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ต าบล กระโดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการดูแลโดย
องค์การบริหารส่วนต าบล กระโด   มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน ตามภารกิจที่ถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 68 (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2550 และรวมกฎหมายอ่ืน รวมทั้งสอดรับกับภารกิจ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ  ส่งผลท าให้เกษตรกรมีความรู้ในการแก้ไขปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ และใช้ความสามารถ
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ น าความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางให้การพัฒนาการเกษตรของตนเอง เกิดการรวมกลุ่ม 
พัฒนาการเกษตรระดับต าบล  น าไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน   
 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล กระโด  ได้จัดท าโครงการ ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบล
 3.2 เพ่ือส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเกษตร  การผลิตพืช  พันธุ์พืช  วิธีการลด
ต้นทุนผลิตพืช  การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการต่าง ๆ ในด้านการเกษตร         
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน  และหน่วยงานต่าง ๆ   
 3.4 เพ่ือส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนต าบลกระโด ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ                                                                                                                                                           
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ต าบลกระโด  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง 
 6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ  
 6.4 ด าเนินการตามโครงการ  

 6.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ  
 150,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาปรับใช้ในการวางแผน
ประกอบอาชีพและถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนของตนเองได้  
 2. เกษตรกรได้รับความรู้ด้านวิชาการเกษตร การผลิตพืช  พันธุ์พืช วิธีการลดต้นทุนผลิตพืช การ
รวมกลุ่ม การบริหารจัดการต่าง ๆ ในด้านการเกษตร สามารถน าความรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ซึ่งจะ
สามารถลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
 3. เกษตรกรได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร
ด้วยกัน เกษตรกรต่างพ้ืนที่  เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ น ามาพัฒนาในแปลงของตนเองต่อไป 
 4. เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
 5. สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 1. 3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1. 3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน น าคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
และความม่ันคงของชาติในอนาคต  เยาวชนที่มีคุณภาพ  นอกจากจะมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดี
แล้ว ยังต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่า
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  การฝึกอบรมตามโครงการค่ายเยาวชน น า
คุณธรรม เป็นการพัฒนาจิตแก่เด็ก  เยาวชน และถือเป็นหน้าที่ของทุกองค์กร  ที่จะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับ
แรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก  เยาวชนให้เป็นคนดี  เป็นที่ต้องการของสังคม  และประชาชน
ทั่วไปให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดราก
แก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุลเช่นปัจจุบันได้   การสร้างความเชื่อและความเห็น
ให้ตรง ตลอดจนติดตาม  เฝูาระวังภัยสังคมต่าง  ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย  ที่ส าคัญคือ 
สถาบันครอบครัว  พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษ  สอนลูกให้มีความพัฒนาการไปตามวัย  
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก  
 ปัจจุบัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็มากข้ึนเป็นล าดับ  เด็กและ
เยาวชนเจริญวัย ก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคน
ให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด จึงได้จัดท าโครงการ ฝึกอบรมค่ายเยาวชน น าคุณธรรมข้ึน  โดย
มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต  ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  การ
ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนาและส่งเสริมให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด  การเฝูาระวังภัยสังคมต่างๆ ใน
สังคม 
3. วัตถุประสงค์  

3.1  เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
3.2  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าหลักค าสอนของศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการด าเนินชีวิต  

  ๓ .3  เพ่ือเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมปัจจุบัน  

3.๔  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต   
3.๕  เพ่ือปลูกจิตส านึก เด็กและเยาวชน ให้ท าความดี ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด  

4. เป้าหมาย  
เด็กและเยาวชน  จ านวน 50 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑  ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันระหว่าง ผู้น าทางศาสนา ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง 
 6.2 แต่งตั้งคณะท างานที่ประกอบด้วย ผู้น าทางศาสนา ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง 

6.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดหลักสูตรตารางการฝึกอบรม  
6.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ  
๖.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

 6.6 ประเมินโครงการ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค ปัญหาที่พบ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ  
 50,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ร่วมกับผู้น าต่างๆในพ้ืนที่ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.  เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม  
2.  เด็กและเยาวชนสามารถน าหลักค าสอนของศาสนาไปปรับเปลี่ยนในชีวิตประจ าวัน 

  3.  เด็กและเยาวชนมีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  
๔.  เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต   
๕.  เด็กและเยาวชนจิตส านักในการท าความดี ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขและยาเสพติด  
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 1. 3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 1. 3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการพื้นที่สร้างสรรค์และเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 สถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชน ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้เกิด ค่านิยม มีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างรวดเร็ว เด็กและ
เยาวชนได้ซึมซับแนวคิด กระแสนิยมต่างๆ มาเป็นวิถีของตน ซึ่งหลายๆ แนวคิด เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสภาพ
สังคมและวิถีชีวิตของสังคมไทย และการขาดวิจารณญาณในการซึมซับแนวคิดดังกล่าว ท าให้เด็กและเยาวชนไทย
บางส่วนได้รับผลกระทบโดยตรง และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามวัย เสี่ยงต่อการกระท าผิดทางกฎหมาย รวมทั้ง
การรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี วิชาการ กีฬา อาสาพัฒนา แข่งทักษะวิชาชีพ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ และข้อเสนอแนะที่
เยาวชนต้องการ  มีกิจกรรมทางเลือกของเยาวชน ที่ชอบและให้ความสนใจมีหลากหลายประเภท เช่น กิจกรรม
บันเทิงเน้นความเพลิดเพลิน  กิจกรรมเสริมความรู้  และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   ในขณะที่ สังคมไทยควรมี
พ้ืนที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนแสดงศักยภาพ และความสามารถ รวมทั้งองค์ความรู้ที่สอดรับกับความต้องการ
ของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นที่รัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมโครงการดังกล่าว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด จึงได้จัดท าโครงการ พ้ืนที่สร้างสรรค์และเรียนรู้ส าหรับเด็กและ
เยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญ เด็กและ
เยาวชนมีพ้ืนที่ในการเลือกท ากิจกรรมที่ชอบ  ปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง  ยึดมั่นในความ
สัตย์จริงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  รู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบธรรม  ไม่คดโกง  
มีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักถึงสังคมส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ 
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่สร้างสรรค์ในการแสดงศักยภาพและความสามารถ 
3.2  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักแยกแยะถูกผิดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

  ๓ .3  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบธรรม  ไม่คดโกง  
 3.๔  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

3.๕  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง  ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ผิดๆ 
4. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
- เด็กและเยาวชน  จ านวน 20 คน  
เชิงคุณภาพ 

 - เด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่สร้างสรรค์ในการแสดงศักยภาพและความสามารถ  รู้จักแยกแยะถูกผิด
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบธรรม  ไม่คดโกง   สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ผิดๆ  มีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีความสุข   
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการโครงการ 

๖.3 ด าเนินการตามโครงการ  
 6.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ  
 10,000.-บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. เด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่สร้างสรรค์ในการแสดงศักยภาพและความสามารถ 
2. เด็กและเยาวชนรู้จักแยกแยะถูกผิดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ     

  3. เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบธรรม  ไม่คดโกง  
4. เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ผิดๆ มีค่านิยมท่ีถูกต้อง  

 5. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
   

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption 
Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI) 
   ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มเข้มในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
กระโดด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กร 
4. เป้าหมาย  

- ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อประชาชนในพื้นท่ี 

 - แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอบต.กระโด 
 6.2 แต่งตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๖.3 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๖.4 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๖.5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๖.6 ด าเนินการแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.7 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยยึด แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในองค์กร  ลดข้อร้องเรียนของการด าเนินงาน  ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบในการ
ด าเนินงานขององค์กร 
 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗  มาตรา  ๖๙/๑ ก าหนดให้
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร   อีกทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์   ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
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 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด
ไว้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรต้องให้ความส าคัญกับบุคลากร เนื่องจากการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผล
สัมฤทธิ์ได้ต้องเริ่มจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐาน
ในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างาน ที่ความโปร่งใสและสามรถตรวจสอบได้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโดจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1  เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
3.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 

  ๓ .3  เพ่ือปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.๔  เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย  
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเพื่อใช้เป็นอกสารก าหนดหลักเกณฑ์ 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงาน 
 ๖.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการที่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. บุคลากรปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ 
  3. การบริหารงานบุคคลขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานและปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด 

 4. สามารถปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
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  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
1. ชื่อโครงการ :   กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตามระบบ E-LAAS 
2. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)  เป็นกิจกรรมที่
ทางหน่วยงานสามารถควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ทั้งนี้ได้ส่งผู้เกี่ยวข้อง
และบุคลากรกองคลัง ฝุายบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโดเข้าร่วมฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
คลังตามหลักสูตรการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)  เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง   
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1  เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ 
3.2  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย  
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้องในกองคลัง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. บันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระบบ บัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)  ให้เป็น ไปตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ เป็นการควบคุมการ
บริหารงบประมาณ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ ให้เป็นตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 2. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายโครงการให้ประชาชนทราบโดยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )  
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(E-LAAS)   

2. สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
  3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ /บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการอ านวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด จึงจัดกิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยถือปฏิบัติตาม
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1  เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย  
 - ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโดให้เร็วขึ้น ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในการรับบริการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่เห็นสมควรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง 
 3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส านักในองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด   
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนพึงพอใจในการมาขอรับบริการ 
2. บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
3. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน 

 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้นงานบริการเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่
ผู้บริหารและพนักงานจะต้องร่วมมือกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนให้มากที่สุด  
 การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด จึงจัด
กิจกรรมบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโดขึ้น 
 3. วัตถุประสงค ์ 

3.1  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่พึงพอใจ 
3.2  เพ่ือให้บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิดในรูปแบบการบริการสาธารณะ 
3.3  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีมาตรฐาน มีความโปร่งใส สามารถวัดผลการปฏิบัติได้  

4. เป้าหมาย  
 ประชาชนผู้มารับริการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ด าเนินการจัดกิจกรรมบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดเีป็นอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
  - ปรับปรุงแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  - จัดท าเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  - ส ารวจ/จัดหาตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
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  - เตรียมแบบค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกค าร้องให้ชัดเจน  
  - จัดท าค าสั่งให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการบริการแก่ประชาชนทั้งเวลา
ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  - จัดท าค าสั่งมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน  
 2. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  
 3. ประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนพึงพอใจในการรับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
2. บุคลากรสามารถค านึงถึงผลของในด้านการบริการสาธารณะ 
3. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีมาตรฐานชัดเจน โปร่งใส วัดผลการด าเนินงานได้ 

 
  2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการออกค าสั่งมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗  มาตรา  ๖๐ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  และ
เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไป
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าสั่งใด  แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 
 อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
พึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าสั่งนั้น  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ไม่ได้
ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือ 
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ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้  แต่ถ้ามอบให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน  ให้ท าเป็นค าสั่งและ
ประกาศให้ประชาชนทราบ  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา  ๖ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์   ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการที่มีความยุ่งยาก จึงมีมาตรการ ออกค าสั่งมอบอ านาจให้
ปฏิบัติราชการแทนตามคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1  เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหาร  
3.2  เพ่ือลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน 

  ๓ .3  เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจ 
 3.๔  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการ 
4. เป้าหมาย  
 จัดท าค าสั่งมอบหมายอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลปฏิบัติราชการแทน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติ
ราชการแทน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 ๖.3 ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีค าสั่งมอบอ านาจให้รองนายก/ปลัดปฏิบัติราชการแทน 

2. ประชาชนได้รับความสะดวกลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
  3. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการ 



34 
 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม 
  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
  2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ชื่อโครงการ :  โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลกระโดพบประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนส าคัญท่ีสนับสนุนให้การด าเนินโครงการของ องค์การ
บริหารส่วน ต าบลประสบความส าเร็จ  เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยให้หน่วยงานสามารถด าเนินกิจกรรม
โครงการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน  และเป็นประโยชน์กับประชาชนในภาพรวมได้มากที่สุด  โดย
ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ  ตั้งแต่การร่วมรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร  การปรึกษาหารือ  เข้ามามีบทบาท  สร้างความร่วมมือ  และการเสริมอ านาจ   ซึ่งถ้าประชาชนมีส่วน
ร่วมตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจในการด าเนินการต่างๆ  แล้ว  จะท าให้โครงการสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนได้มากท่ีสุด  รวดเร็ว  รวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอีกด้วย  ทั้งนี้การจัดท า โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลกระโดพบประชาชนจะรวมถึงการท า
กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้บ าเพ็ญประโยชน์แก่ท้องถิ่นในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเกษตร ด้านสุขภาพ ด้าน
การปกครอง ฯลฯ 
 ดังนั้น  เพ่ือการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จตรงตามความต้องการของประชาชน  และถือเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ในท้องถิ่นด้านต่างๆ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
ดังกล่าว ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดี องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด จึงจัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบล
กระโดพบประชาชน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

3.๑ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ท าให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านและต าบลของตนเอง   
3.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนราชการและประชาชน  
3.4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
3.5 เพ่ือประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้บ าเพ็ญประโยชน์แก่ท้องถิ่นในด้านต่างๆ  

4. เป้าหมาย  
 - ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ที ่1 – 5  
 - มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในท้องถิ่นด้านต่างๆ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ  
 6 .3 ประสานงานผู้น าต่างๆ ในพ้ืนที่ เพื่อประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ที่ควรยกย่องใน
ท้องถิ่นด้านต่างๆ  
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 6.4  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ในสถานที่ต่าง ๆ  
 6 .๕ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  

  - การจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการ  
  - บริการจัดเก็บภาษี  
  - ตรวจวัดความดันฟรี  
  - มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในท้องถิ่นด้านต่างๆ 

 6.6  สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)   
8. งบประมาณด าเนินการ  
 30,000.-บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 - ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
  - ผู้น าท้องที่  ผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าศาสนา 
 - ส่วนราชการในพ้ืนที่ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนเสนอปัญหา ความต้องการ  
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
3. องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนราชการและประชาชนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  
4. ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
5. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้มีจิตสาธารณะบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
 2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเปูาหมายมุ่ง
ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกับผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะท าหน้าที่ก ากับการปฏิบัติ
ภารกิจให้ประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าในแต่ละปีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
 ทั้งนี้ มาตรการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการเป็นการจัดท าเพ่ือประกอบการประเมินการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน
ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์ 

3.1  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.2  เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรน าไปถือปฏิบัติ 

  ๓ .3  เพ่ือเป็นการพัฒนาภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย  
 บุคลากรปฏิบัติงานตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ จัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นมีดัชนี
ชี้วัดในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 น าบันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการเสนอผู้บริหารลงนาม 
 ๖.3 แจ้งเวียนให้ทุกกอง/ส านักทราบถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ  
 
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ  
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  เนื่องจากการก ากับ ดูแลจาก
หน่วยตรวจสอบเป็นการด าเนินงานที่สามารถก ากับ ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 
 มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี การรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( LPA) 
และการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ทั้งนี้เพ่ือความ
โปร่งใส ปูองกันการทุจริตในการบริหารงานของหน่วยงาน 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด จึงมีมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ ในการก ากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1  เพื่อสนับสนุนกลไกการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ 
 3.2  เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงาน 
 ๓ .3  เพ่ือให้หน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
4. เป้าหมาย  
 ผลการประเมิน จากหน่วยตรวจสอบ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ว่าการอ าเภอยะรัง 
6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบในการประเมินต่างๆ 
 - การรับการ ตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
 - การรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) 
 - การรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบในการประเมินต่างๆ ในการ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  
2.5.3 ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งคณะท างานประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรืออาจเรียกได้ว่า   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   หมายถึง การปกครองที่เป็น
ธรรม  เป็นหลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข  สามารถประสานประโยชน์และ
คลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด จึงน าหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็ปไซต์อบต. ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามรถแก้ไขความ
เดือนร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโดเพ่ือรับผิดชอบรวมถึง
คู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ข้ึน เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1  เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3.2  เพ่ือเป็นมาตรการ จัดการ  ในกรณีที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ถือปฏิบัติเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ตามขั้นตอนสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. เป้าหมาย  
 แต่งตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 6.3 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถด าเนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามกระบวนการและข้ันตอนในคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโด สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   

1. ชื่อโครงการ :  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
2. หลักการและเหตุผล 
 การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ
เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอัน
เป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น  สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิด
ความเสียหายต่อประเทศชาติ หรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง
และจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการ
หนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐอย่างกว้างขวาง
ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เพ่ือส่งเสริมให้รัฐบาล
เป็นไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือก าหนดข้อยกเว้นที่ชัดเจนส าหรับข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิด  
 3. เพ่ือคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ  
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลกระโด  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด     
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 ประชุมชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
6.3 ด าเนินการตามแผนงานและโครงการที่ก าหนด 
6.4 สรุปผลการด าเนินการ เพ่ือปรับปรุงโครงการในปีต่อไป 

 

7. ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

 

8. งบประมาณ  
  5,000.-บาท 
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9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐอย่างกว้างขวางให้
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เพ่ือส่งเสริมให้รัฐบาล
เป็นไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 2. รับทราบถึงก าหนดข้อยกเว้นที่ชัดเจนส าหรับข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิด  
 3. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสารของราชการ 
   
  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ  ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กรใน
การด าเนินงาน ,  สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน ,   สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร  หรือ
ค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ,  กฎ มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน  ระเบียบ แบบ
แผน นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่
เกี่ยวข้องและข้อมูลข่าวสารอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  จึงได้จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์  
www.krado.go.th เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลกระโดได้ง่ายและสะดวกข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของได้ง่าย 
 2. เพ่ือ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3. เพ่ือ ให้ประชาชนได้รับข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
4. เป้าหมาย 
  ข้อมูล ข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกพ้ืนที่ที่สามารถรับข้อมูลได้     
 
 
 

 
 

http://www.krado.go.th/
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6. วิธีการด าเนินการ 
จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อาทิเช่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับรายจ่าย 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- ผลส ารวจความพึงพอใจ 
- ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานด าเนินการ 

7. ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 ด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้ 
 
  3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ :   มาตรการช่องทางใช้สิทธิของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว   
องค์การบริหารส่วนต าลกระโดได้ด าเนินการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังได้จัดหาข้อมูลข่าวสารตามท่ีประชาชนมีค าขอ เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้อง
เปิดเผย เช่น ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือความมั่นคงของประเทศ
ในทางเศรษฐกิจ หรือการคลัง เป็นต้น 
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  ประชาชนทั่วไปสามารถใช้สิทธิขอดู ขอตรวจดูและขอส าเนาข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งแสดงความ
คิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
 ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  จึงได้จัดท า มาตรการช่องทางใช้สิทธิของประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโดได้ง่ายและสะดวกข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของได้ง่าย 
 2. เพ่ือ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3. เพ่ือ ให้ประชาชนได้รับข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
4. เป้าหมาย 
  ช่องทางต่างๆ ที่สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในต าบลกระโด     
6. วิธีการด าเนินการ 

ช่องทางใช้สิทธิของประชาชนต่างๆ เช่น 
- บอร์ดหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
- รถกระจายเสียง. 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- เว็บไซต์ อบต. 
- เฟสบุ๊ค อบต. 
- ตู้รับฟังความคิกเห็น 
- ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
- ไลน์ 
- จดหมายข่าว 
- จัดนิทรรศการ 

7. ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
   ทุกปีงบประมาณ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามช่องทางต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารได้ง่าย 
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 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
   

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีถือเป็นปัจจัยส าคัญของการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ  
ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีนโยบายที่จะพัฒนางานด้านต่างๆในท้องถิ่น  โดยการบูรณาการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องในชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านขับเคลื่อนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของตน น าแผนชุมชนสู่การ
ปฏิบัติเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตน ซึ่งในการ ประชาคม ถือ
เป็นการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆของชุมชนด้วยตนเอง เป็นเวทีของการพูดคุย  
แลกเปลี่ยนถกแถลง( ไม่ใช้โต้เถียง) เกี่ยวกับข้อมูล  เช่น การแก้ไขปัญหาในชุมชน  การวางแผนพัฒนาชุมชน  การ
ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีวัตถุประสงค์หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน  เป็น
การรวมตัวกันตามสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือให้ประชาชนเสนอปัญหา ความต้องการ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของประชาชนโดยผ่านเวทีประชาคม ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด จึงจัดท าโครงการเวที
ประชาคมดังกล่าวขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนเสนอปัญหา ความต้องการ  
 ๓ .๒  เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการ/กิจกรรมของชุมชน  
 ๓ .๓  เพ่ือให้การบริหารงานของอบต.เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   
 ๓ .๔  เพ่ือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
และน าไปสู่ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กร 
 3.5 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา 
๔. เป้าหมาย  
 ประชาชนที่เข้าร่วมประชาคม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
๖. วิธีการดาเนินการ/กิจกรรม  
  ๖ .๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

๖.๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนประชาคมแต่ละหมู่บ้านทราบ โดยออกหนังสือเรียนเชิญ  
๖.๓. จัดประชุมประชาคมต าบลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
6.4  รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ    

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ในปีงบประมาณนั้นๆ   
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ   
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนโยบายและแผน   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  พร้อมทั้งให้มีการนาเสนอแผนงานและโครงการ /กิจกรรม
ของหมู่บ้านจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือจะสามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง  
 2.  ส่งเสริมการบริหารงานขององค์การบริหารงานส่ว นต าบลกระโด เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  
 3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและน าไปสู่ความ
พ่ึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กร  

4. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเอง 
 
  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการขั้นตอนและกระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๑ 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ  ที่ได้รับคาร้องเรียน  เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ  อุปสรรค 
ความยุ่งยาก  หรือปัญหาอื่นจากบุคคลใด  โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร  ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่
จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีท่ีอยู่ของบุคคลนั้น  ให้แจ้งผลการดาเนินการให้ทราบด้วย  
นอกจากนี้มาตรา ๔๒ ได้ก าหนดให้สวนราชการมีอานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ  เพ่ือใช้บังคับกับ
ส่วนราชการอ่ืน  มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความ
ยุ่งยาก  ซ้ าซ้อน  หรือล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่  เพ่ือดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมโดยเร็วต่อไป  
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ๑๘ ได้ก าหนดให้ผู้
ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ  
หรือจ าเป็นให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยา  มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้  และข้อ ๑๔ 
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับค าร้องทุกข์ออกใบรับค าร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน  นอกจากนี้ 
ข้อ ๒๕ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการได้รับคาร้องทุกข์ต้องตอบแจ้งการรับค าร้องไปยังผู้ร้องทุกข์ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนดภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์  
 การแสกงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น 
รวมทั้งเปิดช่องทางที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับบริการที่เท่าเทียมกันและโปร่งใส  ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโด  จึงได้มีมาตรการขั้นตอนและกระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑  เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓ .๒  เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการในการร้องเรียน 
 ๓ .๓  เพ่ือให้การบริหารงานของอบต.เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
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๔. เป้าหมาย  
 ช่องทางและข้ันตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
๖. วิธีการด าเนินการ  
  จัดท าขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  - ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
  - กล่องแสดงความคิดเห็น  
  - ผ่านเว็บไซต์อบต.  
  - ผ่าน faecbook อบต. 
  - สายตรงผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ทุกปีงบประมาณ   
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หลากหลาย 
 2.  ประชาชนทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการในการร้องเรียน 
 ๓ .  การบริหารงานของอบต. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมแจ้งผลการด าเนินงานในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือบริการประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ 
โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้องและต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อ
ด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโด จึงได้จัดกิจกรรมแจ้งผลการด าเนินงานในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๓ .๒  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง 
 ๓ .๓  เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการด าเนินงานในการแจ้งผลการด าเนินงานของทางราชการ   
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๔. เป้าหมาย  
 ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
๖. วิธีการด าเนินการ  
  ตรวจสอบข้อจริง แจ้งกลับไม่เกิน 15 วัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ทุกปีงบประมาณ   
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 ๒ . ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
  3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  
 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ การส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนอาจจะยัง
ไม่ทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  การ
ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนโดยการมีประชาชนบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันให้
พ้ืนที่ตนเองและการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ดังนั้น   มาตรการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  เป็นการปฏิบัติงานที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกลภาคประชาชนต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโดในงานหลายๆด้าน เช่น ตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตัวแทน
ประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
 
 
 



47 
 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑  เพ่ือปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับท่ีกฎหมายก าหนด 
 ๓ .๒  เพ่ือเป็นการส่งเสริมกลไกภาคประชาชน 
 ๓ .๓  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3.4  เพ่ือให้ตัวแทนภาคประชาคมก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน  
 3.5  เพ่ือเป็นมาตรการการปูองกันการทุจริต   
๔. เป้าหมาย  
 ตัวแทนประชาคมที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
๖. วิธีการด าเนินการ  
  6.1 ประชุมคณะกรรมการชุมชน/เวทีประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทน 
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  6.3 แจ้งหนังสือให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ  
  6.4 จัดประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่  
  6.5 คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับค าสั่งปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  
  6.6 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด และกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตรวจสอบการด าเนินงานของอบต. 
 ๒ . ภาคประชาชนตระหนักถึงสิทธิและบาททานในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของตนเอง 
 3. การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับท่ีกฎหมายก าหนด 
 4. ภาคประชาชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ของตนกับมาตรการ
การปูองกันการทุจริต 
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 3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโดว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ด าเนินการภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  ฉะนั้นเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
๓. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือ ตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติราชการเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการหรือไม่ 
  3.2 เ พ่ือเป็นการพัฒนา โดยให้ยึดถือการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  3.3 เพ่ือให้การวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการเป็นไปตามกระบวนการบริหารแบบมุ่งสัมฤท ธิ์
ตรงตามเปูาหมายภารกิจ 
  3.4 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเป็นการเฝูาระวังการทุจริต  
๔. เป้าหมาย  
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
๖. วิธีการด าเนินการ  
  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  6.2 แจ้งหนังสือให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ  
  6.3 จัดประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่  
  6.4 ด าเนินการติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด และกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมี ส่วนร่วม ในกระบวนการ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  มาตรการเฝูาระวังการทุจริต  
ตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติ ราชการเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  ยึดถือ ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   สามารถ วัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการเป็นไปตามกระบวนการบริหาร
แบบมุ่งสัมฤทธิ์ตรงตามเปูาหมายภารกิจท าให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามรถตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
   

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.
๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  รายงานผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลด าเนินการ
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด จึงมีมาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโดขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  3.2 เ พ่ือสรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม
ระเบียบฯที่ก าหนด 
  3.3 รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 
๔. เป้าหมาย  
 แต่งตั้งคณะกรรมการทุกกอง/ทุกส่วน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกกอง/ทุกส่วน  
๖. วิธีการด าเนินการ  
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  6.3 ผู้บริหารแจ้งเวียนให้ทุกอง/ทุกส่วน ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  6.4 คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 
  6.5 คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดท าเป็นรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร น าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคระกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



51 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ทุกปีงบประมาณ  
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
  2. ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดต่อการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ  
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
   

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมจัดหาประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กร 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด จะด าเนินกิจกรรมจัดหาประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณหรือแม้แต่การ
จัดหาพัสดุ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการบริหารงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายถึงประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือบริหาราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเกิดการตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
๓. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการด้านการ
บริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณและการจัดหาพัสดุ 
  3.2 เ พ่ือปูองกันการทุจริตในงานด้านต่างๆ 
  3.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  3.4 เพ่ือให้การบริหารราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ 
๔. เป้าหมาย  
 ตัวแทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
๖. วิธีการด าเนินการ  
  6.1 คัดเลือก ตัวแทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการบริหารราชการด้านการ
บริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณและการจัดหาพัสดุ 
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
    - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
  6.3 ท าหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงอ านาจหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง  
  6.4 ด าเนินงานตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
  6.4 ท าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   
   - แนวทางการบริหารงานบุคคล  
   - ข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ  
   - รายงานผลการด าเนินการโครงการตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
  6.5 รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด และกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนที่เป็นตัวแทนประชาคมสามารถท าหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารราชการของหน่วยงาน มีความโปร่งใส ปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
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 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ :   โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานต่างพ้ืนที่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537  รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542  การ
ไปทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้เปรียบเสมือนการออกไปสู่โลกกว้างขั้นต้นของการไปสัมผัสสิ่งที่เกิดข้ึนจริง  คนในองค์กร
มีความรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์  ปรับทัศนคติ  มีแนวคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และน าความรู้ ประสบการณ์ที่
ได้พบเห็น มาปรับใช้ในท้องถิ่นของตน 
 งานด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นงานบริหารภารกิจที่ตอบโจทย์ได้
ดีที่สุดของการก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ี ท าอย่างไรให้ประชาชนในพื้นท่ีอยู่ดี มีสุข การอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากท่ีสุดอย่างยิ่ง   
 งานด้านบริการสาธารณะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เป็นอ านาจหน้าที่ต้องท า งานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นงานที่ประชาชนในพื้นท่ีให้ความส าคัญ  โดยการมีส่วนร่วมด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน  โดยการจัดกิจกรรมตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ปลูกจิตส านึก 
การรณรงค์ การฝึกอบรมให้ความรู้ การลด การคัดแยก การก าจัดและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ  ขยะในชุมชนก็จะลดน้อยลง  โดยการด าเนินงาน
ดังกล่าวผ่านการส ารวจปริมาณ แหล่งก าเนิด สภาพปัญหา ทบทวนสถานการณ์ วางแผนการจัดท ายุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย การ
จัดการน้ าเสีย  โดยการลดของเสียที่แหล่งก าเนิด  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการของเสียและ
น้ าเสียที่แหล่งก าเนิด  โดยทั้งนี้เพ่ือมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีการส ารวจสภาพ
ปัญหาของน้ าเสียในหมู่บ้าน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ าเสีย มีกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ าอย่าง
ประหยัดอย่างต่อเนื่องเป็นเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมการบัดบัดน้ าเสียในครัวเรือน มีการบันทึกข้อมูลด้านน้ าเสีย
ตามมาตร 80 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นต้น  
  การใช้ชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด าเนินการไปในทางสายกลางเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคสมัย การมีส่วนร่วม การรวมกลุ่ม ร่วมกันท า ชุมชนพอเพียงเป็น 
หนึ่งในอีกหลายแนวทางท่ีควรเอาเป็นแบบอย่างและเป็นแนวนโยบาย ท าอย่างไรให้คนในชุมชนมีความร่วมมือและ
ช่วยเหลือระหว่างกันในการท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเป็นอย่างดี    
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน และเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอ านาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้
เข้มแข็งอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกและท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนต าบล กระโด  จึงได้ก าหนดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานต่างพ้ืนที่ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างข้ึน   
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นหลักการบริหารงานที่ดี   
 3.2 เพ่ือเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพียงพอ 

  3.3 เพ่ือการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในองค์กรมีความรัก ความสามัคคี  
  3.5 เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้คนในองค์กรมีความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างกันและกัน  
4. เป้าหมาย 
  จ านวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในองค์กร 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 สถานที่ศึกษาดูงานที่ก าหนดในโครงการ  
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานที่จะเดินทางไปทัศนศึกษา 
6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
6.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  500,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. น าประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาปรับใช้ในองค์กรเพ่ือการบริหารงานที่ดี 

 2. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 
  3. น าหลักการเรียนรู้บริหารจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมเป็นการ
คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ก่อเกิดแนวคิดน ามาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี  
  4. คนในองค์กรมีความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างกันและกัน  

5. สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
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  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมสมาชิกสภาเข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพการท างาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพการท างานและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง  การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าให้สามารถเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาตนองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเข้าร่วมอบรมและ
พัฒนาศักยภาพการท างาน  โดยจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เก่ียวข้องไม่ว่า
จะเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  ความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับจ้าหน้าที่
ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสามารถน าไปพัฒนาตน พัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่นในระดับที่ดีข้ึนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้าใจในการท างานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ 
  3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
  3.3 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่นของตน   
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นต าบลกระโด  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
๖. วิธีการด าเนินการ  
  6.1 ฝุายบริหารงานบุคคล ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน 
  6.2 ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม  
  6.3 ด าเนินการตามข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด  โดยกองงานที่รับผิดชอบ 
  6.4 แจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรม จัดท าสรุปผลการฝึกอบรม 
  6.5 รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 250,000.-บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้าใจในการท างานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ 
  2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
  3. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่นของตน   
 
 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  

4.4.2  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมองค์กรใสสะอาด ต่อต้านคอร์รัปชั่น 2 ม 2 ต (ไม่รับ ไม่ให้ ติดตาม ตรวจสอบ) 
2. หลักการและเหตุผล 
 ก ารทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ได้ผล ต้องปลูกและปลุกจิตส านึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล  ปูองกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น ให้สมกับค าว่า “องค์กรใสสะอาด” การ
เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส่วนส าคัญในการปูองกันการเกิดปัญหาการทุจริตได้  การเผยแพร่
หลักการ แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตรวมถึงการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสร้าง
เครือข่ายเฝูาระวังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินการ
เฝูาระวังต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3.2 เพ่ือส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือปูองกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 
3.4 เพ่ือเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการเฝูาระวังต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย 
 ทุกภาคส่วนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายเฝูาระวังต่อต้านการการทุจริต คอร์รัปชั่น 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
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๖. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งตัวแทนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝูาระวังต่อต้านการทุจริต 
 6.2 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ร่วมคิด ร่วมพิจารณา 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสขององค์กร 
 6.3 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบองค์กรใสสะอาด 
 6.4 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่หลักการและแนวความคิดในการต่อต้านการทุจริตทางช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เวทีประชาคม และอ่ืนๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

3.1 ประชาชนในพื้นท่ีมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต 
3.2 การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3.4 บูรณาการทุกภาคส่วนในการเฝูาระวังต่อต้านการทุจริต 
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