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ส่วนที่ 1 

 

บทน า 

1.  การวเิคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

 การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความเสี่ยง

ของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจรติที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรอืหนว่ยงาน

ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจรติ เพื่อพจิารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มอียู่ในปัจจุบันมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มผีลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 

ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้วา่โดยหลักการแลว้การกระจายอ านาจ 

มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการตา่ง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของชุมชนมากขึ้น 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจรติในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึน้เช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กร จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง สว่นใหญ่ 

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

2) สภาพหรอืปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 

5) สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย 

ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

7) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากอ านาจ บารม ีและอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจรติขององค์กร  สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังน้ี 

 1) โอกาส แมว้่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจรติแตพ่บว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจรติ ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้

กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหนา้ที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก

โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 

 ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ดว้ยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มแีนวโน้มที่จะท า

พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึน้ 
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 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมรีูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด

กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มปีระสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหล่านี้ 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซือ้-จัดจา้ง เป็นเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนัน้จงึมคีวามเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครัง้พบบริษัทมีการให้สินบนแก่

เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ

ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจา่ย ความยากจนถือเป็นปัจจัย

หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตอ้งการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ ท าให้

เจ้าหน้าที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น

เป็นพิเศษถือวา่เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป

น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึน้ มองแตป่ระโยชน์สว่นตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์สว่นรวม 

 7) มีค่านยิมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มคีวามซื่อสัตย์สุจริต

เป็นยกย่องคนที่มีเงนิ คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหนง่หนา้ที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผูท้ี่มคี่านิยมที่ผิด

เห็นว่าการทุจรติเป็นวิถีชีวติเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ

ทุจรติฉ้อราษฎรบ์ังหลวง โดยไม่มคีวามละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา

ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน

ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมอืง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจรติคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน

ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ

ปกครองสว่นท้องถิ่นอย่างยิ่ง สง่ผลใหภ้าพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนชีีว้ัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น

เครื่องมือที่ใชป้ระเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 

International – IT) พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจาก

ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 
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2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนใหเ้ห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศที่มปีัญหาการคอร์

รัปชันอยู่ในระดับสูง  

 แมว้่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ

ปูองกันการทุจริต ไม่วา่จะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการต่อต้านการ

ทุจรติ (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตัง้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจรติมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มแีนวโน้มที่ลดน้อย

ถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจรติเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางดา้นพืน้ฐานโครงสร้าง

สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพืน้ฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พืน้ฐานของ

สังคมอุปถัมภท์ี่ท าให้สังคมไทยยึดตดิกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาตพิี่นอ้งและพวกพ้อง ยึด

ติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ตดิความสบาย ยกย่องคนที่มีเงนิและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการ

ทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตัง้แต่อดีตหรือกล่าว

ได้วา่เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการ

ความร่วมมอืของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จงึส่งผลใหก้ารท างานของกลไกหรอืความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่

สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3   

เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น

สังคมมติิใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจรติทุกรูปแบบ โดยได้รับความรว่มมอืจากฝุายการเมอืง หน่วยงาน

ของรฐั ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชนข์องชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี

และเกียรตภิูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด 

ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต”  มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 

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

นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมรีะดับธรรมาภบิาลที่สูงขึน้ เจา้หนา้ที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม

แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใชต้ าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตรก์าร

ด าเนนิงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 ดังนัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการขับเคลื่อนดา้นการปูองกันและปราบปรามการทุจรติบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
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ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร

จัดการที่มคีวามโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า

แผนปฏิบัติการองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น ด้านการปูองกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน

การปูองกันและปราบปรามการทุจริตผา่นโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ

น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจรติอย่างแท้จรงิ 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 1)  เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน 

 2)  เพื่อยกระดับจติส านึกรับผดิชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของขา้ราชการ ฝาุยการเมอืง

ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของ  อบต.รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 3)  เพือ่ให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมอืง

ที่ด ี(Good Governance)  

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

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5)  เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 

 1)  ข้าราชการฝุายการเมือง ขา้ราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการใหบ้ังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ

จรยิธรรม การขัดกันแหง่ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 2)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบของข้าราชการ 

 3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มเีข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้ านาจอย่างเหมาะสม 

 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมแีผนงานที่มีประสทิธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 1)  ข้าราชการฝุายการเมือง ขา้ราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม                       

และอุดมการณ์ในการตอ่ต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม                      

หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการท างานและชีวติประจ าวัน 

 2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 3)  ภาคประชาชนมสี่วนรว่มตัง้แต่ร่วมคดิ รว่มท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงรว่มตรวจสอบในฐานะ

พลเมอืงที่มจีติส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝาูระวัง

การทุจริต 

 4)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มคีวามเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

 5)  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ 

ลดโอกาสในการกระท าการทุจรติและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์การบริหาร

ส่วนต าบลต้นแบบ ดา้นการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลใหป้ระชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้

ความรว่มมอืกันเป็นเครือขา่ยในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๖ จาก 151 
 

ส่วนที่ 2 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 

มิติ 
ภารกิจ 

ตามมติิ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมาย

เหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

1. การสร้าง

สังคมที่ไม่

ทนต่อการ

ทุจริต 

1.1 การสรา้ง

จิตส านึก 

และความ

ตระหนัก 

แก่บุคลากรทั้ง

ข้าราชการ 

การเมอืง 

ฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการ

การเมอืง              

ฝ่ายสภา

ท้องถิ่น  

และฝา่ยประจ า

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

(1) โครงการอบรมพัฒนา

ระเบียบวนิัย การบริหาร

กิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

(2) โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านการเมอืงการ

ปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตย 

(3) มาตรการ “ส่งเสริมการ

ปฏบัิตงิานตามประมวล

จรยิธรรมขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น” 

(4) มาตรการ “เสริมสร้าง

องคค์วามรู้ดา้นการตอ่ต้าน

การทุจรติ” 

(5) กิจกรรมให้ความรู้  

เร่ือง ผลประโยชนทั์บซ้อน

ให้กับบุคลากรขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(6) มาตรการจัดท าคู่มือ

ปูองกันผลประโยชนทั์บซ้อน 

(7) มาตรการปลูกฝังองค์

ความรู้ให้มคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกับ Conflict of Interest 

60,000 

 

 

50,000 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

60,000 

 

 

50,000 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

  

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

60,000 

 

 

50,000 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

60,000 

 

 

50,000 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 1.2 การสรา้ง

จิตส านึกและ

ความตระหนัก

แก่ประชาชน

ทุกภาคส่วนใน

ท้องถิ่น 

(1) โครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์สร้าง

จิตส านกึในการอนุรักษ์

ทรัพยากร 

(2) โครงการรักน้ า รักปาุ 

รักษาแผ่นดนิ  

 

- 

 

 

 

20,000 

 

 

10,000 

 

 

 

20,000 

 

 

10,000 

 

 

 

20,000 

 

 

10,000 

 

 

 

20,000 
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มิติ 
ภารกิจ 

ตามมติิ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมาย

เหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

(3) โครงการอบรมราษฎร 

อาสาสมัครพทัิกษปุ์า 

(4) โครงการปลูกต้นไม ้

100,000 

 

20,000 

100,000 

 

20,000 

100,000 

 

20,000 

100,000 

 

20,000 

 1.3 การสรา้ง

จิตส านึกและ

ความตระหนัก

แก่เด็ก         

และเยาวชน 

(1) โครงการพัฒนา

คุณธรรมจรยิธรรมตามแนว

วถิีพุทธ 

(2) โครงการส่งเสริมกลุ่ม

เยาวชนสร้างความสามัคคี

และสมานฉันท์ในต าบล 

 

20,000 

 

 

50,000 

20,000 

 

 

50,000 

20,000 

 

 

50,000 

20,000 

 

 

50,000 

 

มติทิี่ 1 รวม 4  มาตรการ 

1  กจิกรรม 

๘  โครงการ 

๒๒๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐  

2. การ

บริหาร

ราชการเพื่อ

ป้องกันการ

ทุจริต 

2.1 แสดง

เจตจ านงทาง

การเมอืงในการ

ต่อต้านการ

ทุจริตของ

ผู้บรหิาร 

1. กิจกรรมประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการทุจรติ

ของผู้บริหารขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน 

0 0 0 0  

 2.2 มาตรการ

สร้าง           

ความโปร่งใสใน

การปฏิบัติ

ราชการ 

 

 (1) มาตรการการสร้าง

ความโปร่งใสในการ

บริหารงานบุคคล  

(2) มาตรการออกค าสั่ง

มอบหมายของนายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจนและ

หัวหน้าสว่นราชการ 

 (3) กิจกรรม “ควบคุมการ

เบิกจ่ายเงินตามขอ้บัญญัติ

งบประมาณรายจา่ย

ประจ าป ี

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 
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มิติ 
ภารกิจ 

ตามมติิ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมาย

เหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

(4) กิจกรรม “การพัฒนา

แผนและกระบวนการจัดหา

พัสด”ุ 

 (5) กิจกรรม “สร้างความ

โปร่งใสในการใชจ้่ายเงิน

งบประมาณ” 

(6) โครงการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัด

จ้าง 

(7) โครงการจ้างส ารวจความ

พงึพอใจของผู้รับบริการ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 2.3 มาตรการ

การใชดุ้ลยพินิจ

และใช้อ านาจ

หนา้ที่        ให้

เป็นไปตาม

หลักการบรหิาร

กจิการ

บ้านเมืองทีด่ ี

(1) กิจกรรมการลดขั้นตอน

การปฏบัิตงิาน 

(2) โครงการลดขัน้ตอนและ

ระยะเวลาการปฏบัิติ

ราชการ 

(3) มาตรการการมอบ

อ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่ง

การ เพ่ือลดขัน้ตอนการ

ปฏบัิตริาชการ 

(๔) มาตรการมอบอ านาจ

ของนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน 

(๕) มาตรการมอบอ านาจ          

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

พระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

(๖) มาตรการการออกค าสั่ง

มอบหมายของนายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน 

และหัวหน้าสว่นราชการ 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 



หน้า ๙ จาก 151 
 

มิติ 
ภารกิจ 

ตามมติิ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมาย

เหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 2.4 การเชิดชู

เกียรตแิก่

หน่วยงาน/

บุคคลในการ

ด าเนินกจิการ

การประพฤติ

ปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ์  

(๑) กิจกรรมยกย่องเชดิชู

เกียรตหินว่ยงาน/บุคคลที่

ประพฤติปฏบัิตตินให้เป็นท่ี

ประจักษ ์

(๒) กิจกรรมการมอบ

ประกาศเกียรตคิุณแก่

คณะกรรมการชุมชน 

(๓) กิจกรรมยกย่องและเชดิ

ชูเกียรตแิก่บุคคล หนว่ยงาน 

องคก์รดเีด่น ผู้ท า

คุณประโยชนห์รือเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

(๔) กิจกรรมเชดิชูเกียรติ

ประชาชนผู้มจีิตสาธารณะ 

(๕) กิจกรรมเชดิชูเกียรติ

ประชาชนผู้ปฏบัิตติาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 2.5 มาตรการ

จัดการในกรณี

ไดท้ราบหรือรับ

แจ้งหรือ

ตรวจสอบพบ

การทุจริต 

 

(1) มาตรการ “จัดท า

ข้อตกลงการปฏบัิตริาชการ” 

(2) กิจกรรม “การจัดท า

ข้อตกลงการปฏบัิตริาชการ

ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน”           

(3) กิจกรรม ใหค้วามร่วมมอื

กับหน่วยตรวจสอบท่ีได้

ด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 

ดูแล  การปฏบัิตริาชการของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจน 

 (4) มาตรการ “ให้ความ

ร่วมมอืกับหนว่ยงาน

ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ

องคก์รอิสระ”    

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๑๐ จาก 151 
 

มิติ 
ภารกิจ 

ตามมติิ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมาย

เหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

(5) มาตรการ “แตง่ตัง้

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง

ร้องเรียน”                            

(6) มาตรการ “ด าเนนิการ

เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน  

กรณมีบุีคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ี

ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน วา่ทุจริตและ

ปฏบัิตริาชการตามอ านาจ

หนา้ที่โดยมิชอบ” 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 รวม 10  มาตรการ 

1๒  กจิกรรม 

๓   โครงการ 

๐ ๐ ๐ ๐  

3. การ

ส่งเสริม

บทบาทและ

การมสี่วน

ร่วมของภาค

ประชาชน 

3.1 จัดให้มแีละ

เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารใน

ช่องทางทีเ่ป็น

การอ านวยความ

สะดวกแก่

ประชาชนได้มี

ส่วนรว่ม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ตามอ านาจ

หนา้ที่ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่นไดทุ้ก

ขั้นตอน 

(1) มาตรการ “ปรับปรุง          

ศูนยข์้อมูลขา่วสารของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจน ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น”  

(2) กิจกรรม “อบรมให้

ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540” 

(3) มาตรการ “เผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารท่ีส าคัญและ

หลากหลาย” 

(๔) มาตรการ “จัดให้มี

ชอ่งทางที่ประชาชนเข้าถึง

ข้อมูลขา่วสารขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลกวางโจน” 

(๕) โครงการสื่อ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กวางโจน 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 



หน้า ๑๑ จาก 151 
 

มิติ 
ภารกิจ 

ตามมติิ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมาย

เหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 3.2 การรับฟัง

ความคดิเห็น 

การรับและ

ตอบสนองเรื่อง

ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ของ

ประชาชน 

 

(1) โครงการจัดท าเวที

ประชาชนการจัดท า

แผนพัฒนาสามป ีแผน

ยุทธศาสตร์ แผนชุมชน ต าบล

กวางโจน 

(2) กิจกรรมการด าเนนิงาน

ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข์

องคก์ารบริหาร ส่วนต าบล

กวางโจน 

(3) มาตรการก าหนดขั้นตอน/

กระบวนการเร่ืองร้องเรียน  

 (4) มาตรการแก้ไขเหตุ

เดอืดร้อน ร าคาญ ด้านการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

(5) กิจกรรม รายงานผลการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้

ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

100,000 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

100,000 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

100,000 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

100,000 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 3.3 การส่งเสริม

ให้ประชาชน 

มสี่วนรว่มบรหิาร 

กจิการของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ 

(1) มาตรการแตง่ตัง้

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนา อบต. 

(2) มาตรการประชุม

ประชาคมหมูบ้่านและ

ประชาคมต าบล ประจ าปี 

(3) กิจกรรมการสง่เสริม

และสนับสนุนการจัดท าแผน

ชุมชน 

(4) มาตรการแตง่ตัง้ตัวแทน

ประชาคมเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง 

 

 

 

 

0 

 

 

10,000 

 

 

15,000 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

10,000 

 

 

15,000 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

10,000 

 

 

15,000 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

10,000 

 

 

15,000 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๑๒ จาก 151 
 

มิติ 
ภารกิจ 

ตามมติิ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมาย

เหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

(5) มาตรการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการประเมินผล

การปฏบัิตติามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมอืงท่ีดขีององค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

มติทิี่ 3 รวม 

9  มาตรการ 

๔  กจิกรรม 

๒   โครงการ 

๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐  

4. การ

เสริมสร้าง

และ

ปรับปรุง

กลไก ใน

การ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการของ

องค์การ

บริหารส่วน

ต าบล

กวางโจน 

4.1 มีการจัดวาง

ระบบและ

รายงานการ

ควบคุมภายใน

ตามที่

คณะกรรมการ

ตรวจเงิน

แผ่นดินก าหนด 

(1) โครงการจัดท าแผนการ

ตรวจสอบภายในประจ าป ี

ประจ าปงีบประมาณ 2560 

(2) โครงการจัดท ารายงาน

การควบคุมภายใน 

(3) กิจกรรมตดิตาม

ประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(4) มาตรการตดิตาม

ประเมินผลระบบควบคุม

ภายในขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 4.2 การ

สนับสนุนให้

ภาคประชาชนมี

ส่วนรว่ม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการ

บริหารราชการ 

ตามช่องทางที่

สามารถ

ด าเนินการได ้

(1) กิจกรรมการมีสว่นร่วม

ของประชาชนในการ

ตรวจสอบการรับ การจ่าย 

และการใชป้ระโยชน์

ทรัพย์สนิขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลกวางโจน 

(2) มาตรการส่งเสริมให้

ประชาชนมสี่วนร่วม

ตรวจสอบ ก ากับดูแลการ

บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ

การบรรจุ แตง่ตัง้ การโอน 

ยา้ย 

๐ 

 

 

 

 

 

0 

๐ 

 

 

 

 

 

0 

๐ 

 

 

 

 

 

0 

๐ 

 

 

 

 

 

0 

 



หน้า ๑๓ จาก 151 
 

มิติ 
ภารกิจ 

ตามมติิ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมาย

เหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 4.2 การ

สนับสนุนให้

ภาคประชาชนมี

ส่วนรว่ม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการ

บริหารราชการ 

ตามช่องทางที่

สามารถ

ด าเนินการได ้

(3) กิจกรรมการมีสว่นร่วม

ของประชาชนในการ

ตรวจสอบการรับ การจ่าย 

และการใชป้ระโยชน์

ทรัพย์สนิขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลกวางโจน 

(4) กิจกรรมการจัดหา

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

จากตัวแทนชุมชน 

(5) โครงการอบรม

กรรมการตรวจการจ้าง 

๐ 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

๐ 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

๐ 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

๐ 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 4.3 การส่งเสรมิ

บทบาทการ

ตรวจสอบของ            

สภาท้องถิน่ 

(1) โครงการอบรมให้ความรู้

ด้านระเบียบ กฎหมาย

ท้องถิ่น ผู้บริหาร และ

สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน 

(2) กิจกรรมสง่เสริมสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  ให้มี

บทบาทในการตรวจสอบ

การปฏบัิตงิานของฝุาย

บริหาร 

(3) กิจกรรมการมีสว่นร่วม

ในการปฏบัิตงิานของสมาชกิ

สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

0 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

0 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

0 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

0 
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มิติ 
ภารกิจ 

ตามมติิ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมาย

เหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 4.4 เสริมพลงั

การมสี่วนร่วม

ของชุมชน 

(Community)             

และบูรณาการ

ทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการ

ทุจริต 

(1) มาตรการเฝูาระวังการ 

คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

(2) กิจกรรมการติดปูาย

ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น

การทุจรติ 

0 

 

5,000 

0 

 

5,000 

0 

 

5,000 

0 

 

5,000 

 

มติทิี่ 4 รวม 3  มาตรการ 

7  กจิกรรม 

4 โครงการ 

๔5,000 ๔5,000 45,000 ๔5,000  
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ส่วนที่ 3 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 

 

มิติที ่1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 1.1 การสร้างจติส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบรหิาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน 

 1.1.1 สร้างจติส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรบพัฒนาระเบียบวินัย การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2. หลักการและเหตุผล 

   หลักธรรมาภิบาล หรอื การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ

บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจรติ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง

จติส านึกในการท างานและความรับผดิชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมกีารส่งเสริมคุณธรรมและ

จรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถปฏิบัติงานรว่มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชันที่เป็น

ปัญหาเรื้อรังที่มสี่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจรงิจัง ในสถานการณ์วกิฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย

ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด

ไปได้ในที่สุดนัน้ ตอ้งน าหลักธรรมาภบิาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นภาคส่วนการเมอืง ภาคราชการ 

ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสรา้งทัศนคติใหมป่ลูกจติส านึกของ

คนไทยร่วมตา้นภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรอืสนับสนุนการทุจริต

คอร์รัปชัน ทั้งนี ้กลไกการน าหลักธรรมาภบิาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ

รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมปีระสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมสี่วนรว่มของประชาชนไป

เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนัน้ ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย

ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภบิาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ

หนว่ยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จงึนับเป็นการส่งสัญญาณเชงิบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภบิาลไปเป็นแนวทางการ

ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน

องค์ประกอบหลักของธรรมาภบิาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 

(Transparency) หลักความรับผดิชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมปีระสิทธิภาพ 
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(Efficiency) และหลักการมีส่วนรว่ม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรร

มาภบิาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมอืกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรอืงค์กร

ใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถ

ปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

  ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  องค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึจัดท าโครงการอบรบพัฒนาระเบียบวินัย การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรขององค์กรมีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภบิาล คุณธรรม

และจรยิธรรม 

   2. เพื่อใหผู้บ้ริหาร บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 

   3. เพื่อใหผู้บ้ริหาร บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใชใ้นการท างานให้กับ

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน

จา้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

   1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผูบ้ริหารท้องถิ่น 

   2. มอบงานให้กับผูร้ับผิดชอบโครงการ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

   3. ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 

   4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 

   5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

   60,000  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   1. ผู้บริหาร บุคลากรขององค์กรมีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภบิาลคุณธรรม และ

จรยิธรรม 

   2. ผู้บริหาร บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 

   3. ผู้บริหาร บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

   4. ผูบ้ริหาร บุคลากรสามารถน าองค์ความรูต้่างๆ ไปประยุกต์ใชใ้นการท างานให้กับองค์กรได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

******************************* 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

   การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมคีวามสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ

โลกที่มากับกระแสโลกาภวิัตน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเน้นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ตอ้งดูแล จัดการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ

ประเทศชาติ 

   คณะรัฐมนตรใีนการประชุม  เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2551 มมีตเิห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม

คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรูแ้ละปฏิบัติตาม 

   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จงึเห็นความส าคัญใน

การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจติส านึกใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม และปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจรติ มีจิตส านึกที่ดใีนการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จงึได้ท า

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อปลูกจติส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีคุณธรรม

จรยิธรรม เข้าใจหลักในระบอบประชาธิปไตย 

   3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจติใจ และพัฒนาตนเองให้มจีิตสาธารณะ เกิดความส านึก

ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแหง่คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่

ครอบครัว ประชาชน  และประเทศชาติ สร้างจติส านึกในการท าความดี รู้จักการให ้การเสียสละและการ

บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

   3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ในการเสริมสรา้ง

คุณธรรม จรยิธรรม  และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
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6. วิธีด าเนินการ 

   จัดให้มกีารด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

โดยแบ่งเป็น 

   6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบ้ริหาร ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  บรรยายให้ความรูแ้ก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

   6.2 จัดกิจกรรมรณรงคก์ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

   6.3 การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

   50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   10.1 พนักงาน เจา้หนา้ที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

   10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจติใจ พัฒนาตนให้มจีติสาธารณะเกิดความส านึก

ร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชนแ์ก่ครอบครัวและประเทศชาติ รูจ้ักการให้

และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

   10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

********************************** 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ประกาศใช้ประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล กุดเลาะ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้การฝุาฝืน

หรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถอืว่าเป็นการกระท าผดิทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอน

การลงโทษตามความร้ายแรงแหง่การกระท า ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจา้งประจ า และ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์

ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล โดยจะต้องยึด

มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจติส านึกที่ด ี

ซื่อสัตย์ สุจรติ และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มปีระโยชน์

ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี

อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้

ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือ

รับของขวัญหรอืประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการตอ้งละเว้นจากการแสวงหา

ประโยชน์ที่มชิอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์     สว่นตนและ

ประโยชน์สว่นรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย

อนุโลม 

  ดังนัน้ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถอืไว้วางใจของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน” ขึน้ เพื่อใหบุ้คลากรทั้งฝุายการเมอืงและฝาุยประจ าทุกระดับน าไปใช้ใน

การปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์หรอืการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อเป็นเครื่องมอืก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มมีาตรฐานใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

   3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมอืการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
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   3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่

ผูร้ับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

   3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยใหฝุ้ายบริหารใช้

อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผดิชอบของข้าราชการตอ่ตนเอง ต่อองค์กร ตอ่ผูบ้ังคับบัญชาต่อ

ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 

   3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 

รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภเูขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

   1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เพื่อใช้เป็นค่านิยม

ส าหรับองค์กร ขา้ราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

   2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนใหม้ีสว่นร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ

ข้อมูลขา่วสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ขอ้มูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีว้ัดความ

โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวล

จรยิธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

*********************************** 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยยุทธศาสตรช์าติวา่ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 

2560) มุง่สูก่ารเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เป็นสังคมมติิใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ

ทุจรติทุกรูปแบบ โดยได้รับความรว่มมอืจากฝุายการเมอืง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์

รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรตภิูมิในด้านความโปร่งใส

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต”   มีเปูาหมาย

หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

  ดังนัน้ เพื่อใหก้ารบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอ่แผนยุทธศาสตรฯ์ ขา้งต้น องค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึน้ เพื่อให้

สามารถแปลงแผนยุทธศาสตรว์่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 

ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อเสริมสรา้งองค์ความรูด้้านการตอ่ต้านการทุจริตแก่คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

   3.2 เพื่อสรา้งจติส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจรยิธรรมแก่คณะ

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ข้อมูล/องค์กรความรูด้้านการตอ่ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

   1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องคค์วามรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจติส านึกด้านการตอ่ต้าน

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

การปลูกจติส านึก 

   2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองคค์วามรู ้ใหบุ้คลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ดา้นการตอ่ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 

*********************************** 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน

จ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

2. หลักการและเหตุผล 

   ด้วยสถานการณ์หรอืารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจหรอืการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรอืไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา

หรอืไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสบืต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผดิแตอ่ย่างใด พฤติกรรม

เหล่านีเ้ป็นการกระท าความผดิทางจรยิธรรมของเจา้หน้าที่ของรัฐที่ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 

(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหนา้ที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพ้อง 

   “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์สว่นตนอยู่ และมี

การใชอ้ิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผดิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สว่นตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงนิหรอืทรัพย์สิน

เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใชรู่ปตัวเงนิหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตัง้พรรคพวกเข้าไปด ารง

ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรอืการที่บุคคลผูม้ีอ านาจที่ตัดสินใจ

ให้ญาตพิี่นอ้งหรอืบริษัทที่ตนมสี่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรอืผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้

หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 - 2560 หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หนว่ยงานควรมีการประชุมหรอืสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้

ความรูเ้รื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

   ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้จัดกิจกรรมให้ความรู ้ความเข้าใจการปูองกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติ

ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผา่นการประชุมผูบ้ริหารกับพนักงานส่วนต าบลกุดเลาะ  

เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความ

ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

   3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของขา้ราชการและเจา้หน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

   3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มี

จติส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง 

ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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4. เป้าหมาย 

   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีการด าเนินการ 

   จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมคีวามเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ผลลัพธ์ 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมคีวามรูเ้กี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

********************************* 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 

   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ

ปูองกันและปราบปรามการทุจรติเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ดา้น อันรวมถึงประเด็นเรื่อง

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มธีรรมาภบิาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงคา่ตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเ้หมาะสมและเป็นธรรมยึด

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 

รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจรติและการมีผลประโยชน์

ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

   ปัจจุบันหนว่ยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน

และปราบปรามการทุจรติ โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ

ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม

ประเด็นการประเมิน 5 ดา้น อันรวมถึง การต่อต้านการทุจรติในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หนว่ยงานภาครัฐ

ด าเนนิการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมตา่งๆ อันรวมถึงการให้ความรูต้ามคู่มอืหรอืประมวล

จรยิธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจา้หน้าที่ในหนว่ยงานด้วย 

   เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

ข้างตน้ และเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐการ

ปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอือ้ต่อการมผีลประโยชน์ทับซ้อนของ

เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหา

คู่มอืการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้

เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลใหป้ระชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพืน้ฐาน

การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงคส์ร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในสังคมไทยใหเ้ทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ตอ่ไป 

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อผลิตคู่มอืการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้

บุคลากรผูป้ฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรูใ้นการท างานใหเ้ป็นไปด้วยความถูกต้อง 

 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรใหเ้กิดความตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจริต  คอร์รัปชัน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  บุคลากรมีคูม่อืการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

   1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

   2. จัดท า (ร่าง) คู่มอืการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

   3. ตรวจสอบความถูกต้อง 

   4. จัดท าคู่มอืการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

   5. แจกจ่ายใหบุ้คลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   มีการจัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

****************************** 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจติส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์สว่นรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝาุฝนืให้ถือเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา

ด้วย 

  การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรอื “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางใน

รอบหลายปีที่ผา่นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัป

ชันของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงหรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรตา่งๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายใหก้ับประชาชนโดยส่วนรวม 

  จากสถานการณ์ข้างตน้ จ าเป็นที่หนว่ยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรูใ้ห้บุคลากรมีความ

พร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจาก

ต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจรติคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรูใ้ห้มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับ

ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหา

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม หรอืเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็น

ปัญหาเชิงโครงสรา้งที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิตดิ้านสังคม การเมอืงและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึง

วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

  ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรูใ้ห้มี

ความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึน้ เพื่อสรา้งจติส านึกและเสริมสร้างจรยิธรรมของบุคลากรในการ

ท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนส์่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หาก

ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจติส านึกในหน้าที่ที่จะปกปูองผลประโยชนส์่วนรวมของ

ประเทศชาติ มีการใชอ้ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเอือ้ประโยชน์ตอ่ตนเอง กลุ่ม 

พรรค พวกพ้อง เหนอืผลประโยชน์สว่นรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อ

ประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรูเ้กี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน 

   3.2 เพื่อสรา้งจติส านึกและเสริมสร้างจรยิธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือ

หลักจริยธรรมและผลประโยชนส์่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์

ทับซ้อนในองค์กร 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   รายงานการประชุมหรอืสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 

Conflict of Interest 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

   1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

  2. ออกแบบกิจกรรม 

   3. จัดเตรียมเอกสาร 

   4. ด าเนินการจัดประชุม 

   5. สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   มีการประชุมหรอืสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรูใ้ห้มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 

Interest 

 

***************************** 
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1.2  การสร้างจติส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ  

(Climate Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรยีกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลใหเ้กิดปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวติของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหมปุ้า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศ

หนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก  เป็นต้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ 

ดังนัน้ ประเทศตา่งๆ ทั่วโลก จงึได้รว่มมอืกันปูองกันและสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ     

ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่ม

พืน้ที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโดยตรง  เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้จัดท าโครงการ “รณรงคป์ระชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากร” เพื่อให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการสร้างเมอืงนา่อยู่สวยงาม (Beautified City) ดังนั้น องค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้จัดท าโครงการนีข้ึน้มาเพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียวในพืน้ที่กสิกรรมของประชาชนและ

พืน้ที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เพื่อให้เกิดความรม่รื่นแก่ชุมชน พรอ้มทั้งเป็นการเพิ่ม

คุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น

สาธารณะร่วมกัน 

   3.2 เพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม

พืน้ที่สีเขียวในต าบลกวางโจน 

   3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สรา้งความรม่รื่นและ

คลายรอ้นแก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ประชาชนรว่มกันปลูกต้นไม้ จ านวน  100 ต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   พืน้ที่สาธารณะในเขตต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินงาน 

   6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศกึษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
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   6.2 ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในพืน้ที่ ให้จัดเตรยีม

สถานที่เพื่อปลูกต้นไม้ 

   6.3 จัดซือ้กล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใชใ้นโครงการ 

   6.4 ด าเนินการปลูกต้นไมโ้ดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศกึษา กลุ่มพลัง

มวลชน และประชาชนในท้องถิ่น 

   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   10,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   10.1 ท าให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมคีวามเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

   10.2 ท าให้เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

   10.3 ท าให้ประชาชนมจีิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

   10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ

ร่มรื่นในชุมชน 

 

************************************* 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ได้จัดท าโครงการ       

“รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องใน

โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา    ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๕๙  กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกหญ้าแฝกบริเวณอ่างเก็บน้ า

เหมืองใหญ่ พร้อมทั้งแจกจ่ายหญ้าแฝกเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านน าไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ แล้วในปีที่ผ่านมา

และเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง  

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ได้ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ และ

การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรน้ า จึงได้พิจารณาให้มีการด าเนินกิจกรรมโครงการ“รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน” 

โดยให้มีการด าเนินกิจกรรมในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในการ

อุปโภค บริโภคและการเกษตร  ซึ่งเป็นบริเวณแหล่งต้นน้ าที่ใช้ในการ อุปโภค บริโภคและการเกษตร  ทั้งนี ้

ผักตบชวาดังกล่าวก าลังขยายการเจรญิเติบโต อย่างรวดเร็ว   อาจท าให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิตและการ

ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าของประชาชนในต าบลได้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผดิชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงได้จัดท าโครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผน่ดิน  เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนได้

ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 

   เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   4.1 ปลูกต้นไมแ้ละปลูกปุาชุมชนในเขตพืน้ที่รับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รัว้กินได้ เป็นต้น 

   4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผดิชอบขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  จ านวน 18 หมูบ่้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

   4.3 ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ผูน้ า

ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 18 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผูสู้งอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี 
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ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน

ทุกภาคส่วน เป็นต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   พืน้ที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน และแหล่งน้ า  

คู คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีการด าเนินงาน 

   6.1 จัดอบรมผูเ้ข้าร่วมโครงการพร้อมชีแ้จงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตาม

โครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน) 

   6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตัง้กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ า

ชุมชน (กลุ่มย่อยแตล่ะชุมชน) 

   6.3 จัดกิจกรรมรว่มกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแมน่้ าคูคลอง 

ท าความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ตา่ง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

   6.4 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน ์และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี

ความสวยงาม สะอาด รม่รื่น นา่พักผอ่นหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและ

ชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

   6.5 จัดกิจกรรมศกึษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรอืหนว่ยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   20,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 

*************************** 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
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2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ภูหยวกเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแลนคา  ครอบคลุมพืน้ที่ของอ าเภอภูเขียว  แก้งครอ้   

เกษตรสมบูรณ์  ในส่วนอ าเภอภูเขียวยังมพีื้นที่อยู่ในเขต ๔  ต าบล  คือ  ต าบลธาตุทอง  ต าบลกวางโจน   

ต าบลโอโล  และต าบลฝักปัง  ซึ่งในอดีตภูหยวกเป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติไม่วา่จะเป็น  

ปุาไม้  หรือสัตว์ปุานานาชนิด  โดยอยู่ในความดูแลของทรัพยากรปุาไม้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

ประชาชนทั้ง  ๔  ต าบล ล้วนได้อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาแห่งนี้ในการประกอบอาชีพและด ารงชีพ  ไม่

ว่าจะเป็นการท าไร่  ท านา  การเลีย้งสัตว์  การล่าสัตว์  หรอืการหาของปุา  ทั้งที่น าไปบริโภคเอง  หรอืเพื่อการ

จ าหน่าย แต่ในปัจจุบัน  ทรัพยากรธรรมชาตไิม่ว่าจะเป็นปุาไม้  สัตว์ปุา  แรธ่าตุต่างๆบริเวณภูหยวก  ซึ่งเริ่ม

ตั้งแตจ่ากทิศใต้จากต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  ผ่านต าบลกวางโจน  ต าบลโอโล  ไปสิน้สุดที่ต าบลผักปังทาง

ทิศตะวันตกติดอ าเภอ  ระยะทางประมาณ  ๓๐ – ๑๐๐ กิโลเมตร  ได้ลดความอุดมสมบูรณ์ลงไปมากเนื่องจาก

การบุกรุกเข้าไปท าลายปุาไม้เพื่อท าไร่เลื่อยลอย  ท านา  และเลี้ยงสัตว์  บริเวณภูหยวกทั้งเชิงเขาและบนภูเขา

ของราษฎร์ที่อยู่บริเวณรอบๆภูหยวกและที่มาจากต่างถิ่นไม้ไผแ่ละผลติผลจากไม้ไผ่คือ  หน่อไม้  นับเป็นพืช

เศรษฐกิจที่ส าคัญของประชาชนในเขต  ๔ ต าบลนีแ้ละถือว่าเป็นอาหารหลักของราษฏรก็ว่าได้  นับวันจะถูก

ท าลายและเจริญเติบโตไม่ทันกับความตอ้งการในการน าไปบริโภค  และน าไปจ าหน่าย  ของ ราษฎรใ์นบริเวณนี้

และที่อยู่ห่างไกล  ดังนัน้ถ้ามาช่วยกันดูแลรักษาไว้ก็ย่อมจะหมดสิน้ไปอย่างแนน่อน  ซึ่งปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็น  

ไม่มอีาหารกิน  ไม่มีรายได้จากการน าหนอ่ไม้ไปจ าหน่ายเพื่อเสริมรายได้  ทั้งบริโภคสด ๆ หรอืการน าไปแปรรูป

ปัญหาความแหง้แล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลปัญหาไฟปุา ฯลฯ  ก็จะตกอยู่กับราษฎร์ผูท้ าลายเอง  และราษฎร์ที่อยู่

ในพืน้ที่  โดยเฉพาะของต าบลกวางโจน  ธาตุทอง  โอโล  และต าบลผักปัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้เล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรปุาไม้  โดยเฉพาะไม้ไผ่ไม่ให้

หมดไปจากบริเวณภูหยวกแหง่นี้  และมีหน้าที่ที่จะดูและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้เพิ่มเตมิฉบับที่  ๕ (พ.ศ.

๒๕๔๖) มาตรา  ๖๗ (๗),  มาตรา  ๖๘(๘)  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖(๒๔)  จึงได้จัดการอบรมให้ความรูป้ลูกจติส านึกร่วมกัน

ให้กับประชาชนในพื้นที่และร่วมประสานกับผูน้ าหมูบ่้านในพืน้ที่ท าการปิดปุาภูหยวกช่ัวคราว เพื่อให้ปุาไม ้

(หนอ่ไม้) ได้เจรญิเติบโต มีต้นพันธ์เพื่อขยายการเจรญิเติบโตและเพียงพอแก่การบริโภคของประชาชน  และเป็น

ทรัพยากรปุาไม้เคียงคู่กับ ภูหยวกแหง่นี้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป 

  3.2  เพื่อปูองกันการพังทลายของหน้าดิน 

  3.3  เพื่อให้แมลงทับไม่ถูกรบกวนระหว่างวางไข่ 

  3.4  เพื่อให้ผูน้ าหมูบ่้าน/ผูบ้ริหาร/สมาชิก อบต. และประชาชนในหมูบ่้านรู้จักการท างานเป็นหมู่

คณะ 
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  3.5  ปลูกจติส านึกในการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. เป้าหมาย 

   สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือนและผูท้ี่ได้รับการแตง่ตั้งจาก ผอ.ศูนย์ อปพร. ผู้น า

หมูบ่้าน สมาชิก อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   พืน้ที่ปุาภูหยวกเทือเขาภูแลนคา 

6. วิธีการด าเนินงาน 

   6.1 อบรมให้ความรูแ้ละสร้างจิตส านึกให้กับชุมชน  

   6.2 ให้ผู้อบรมออกปฏิบัติงานร่วมตรวจปุา บริเวณเชิงเขาและบนภูหยวก บริเวณสนามไม้ บ้าน

หนองกุง  

   6.3 ให้ผู้อบรมออกปฏิบัติงานรว่มตรวจปุา บริเวณเชิงเขาและบนภูหยวก บริเวณอ่างหัวแป อ่าง

แมชี่ อ่างโสกโก ฝายตาเม่า จุดบ้านบัวพักเกวียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   100,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 

*************************** 

 

 

 

 

 

1.2 การสร้างจติส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ  

(Climate Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรยีกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งสง่ผลใหเ้กิดปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวติของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหมปุ้า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศ

หนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก    เป็นต้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ 

ดังนัน้ ประเทศตา่งๆ ทั่วโลก จึงได้รว่มมอืกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวติของประชาชนทั้งในระดับภูมภิาคและระดับประเทศ การเพิ่มพืน้ที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งใน

การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ แหลง่กรอง

มลพิษ และผลติก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ

ของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างนอ้ย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไมเ้พื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่

ต าบลกวางโจน  ประจ าปี 2560” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่า

อยู่สวยงาม (Beautified City) ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้จัดท าโครงการนีข้ึ้นมาเพื่อเพิ่ม

พืน้ที่สีเขียวในพืน้ที่กสิกรรมของประชาชนและพืน้ที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เพื่อให้

เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น

สาธารณะร่วมกัน 

   3.2 เพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม

พืน้ที่สีเขียวในต าบลกุดเลาะ 

   3.3 เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติประจ าวัน เกิดความสมดุล

เพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 

   3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สรา้งความรม่รื่นและ

คลายร้อนแก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประชาชนรว่มกันปลูกต้นไม้ จ านวน  100 ต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   พืน้ที่สาธารณะในเขตต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
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6. วิธีด าเนินงาน 

   6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศกึษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 

   6.2 ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในพืน้ที่ ให้จัดเตรยีม

สถานที่เพื่อปลูกต้นไม้ 

   6.3 จัดซือ้กล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใชใ้นโครงการ 

   6.4 ด าเนินการปลูกต้นไมโ้ดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศกึษา กลุ่มพลัง

มวลชน และประชาชนในท้องถิ่น 

   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   20,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   10.1 ท าให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมคีวามเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

   10.2 ท าให้เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

   10.3 ท าให้ประชาชนมจีิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

   10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ

ร่มรื่นในชุมชน 

************************************ 

 

 

 

 

1.3 การสร้างจติส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถพีุทธ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

   ในสภาวะปัจจุบันสังคมมคีวามเจรญิก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหมค่น

ส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก  ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีตอ่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ท าให้ปัญหาต่างๆ เป็นปัญหาที่ตอ้ง

แก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพืน้ฐานความกตัญญู  เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับ

การเรียนรู ้อบรม ปลูกจติส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มคีุณภาพ เก่ง ดี มี

ประโยชน์  

   ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้เล็งเห็นความส าคัญจงึได้จัดท าโครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลภายใน

ครอบครัว ผู้น าชุมชน ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการสานสายใยครอบครัวระหว่างผูป้กครองกับบุตรหลาน ให้

เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจน

ส านกึดีตอ่บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และ

เสริมสรา้งความรู้ในเรือ่งโทษภัยของยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมบีทบาทและมีโอกาสฝกึปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

  3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝกึความเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ และการรูจ้ักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

   3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมพีัฒนาการในด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันใน

สังคม 

   3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมจีติส านึก และตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเองและการมี

ส่วนรว่ม 

   3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

   3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านกึดีตอ่บุพการี ครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานลูกจ้าง  ผูป้กครอง นักเรียนโรงเรียนในเขต

ต าบลกวางโจน  ครู  ผูน้ าชุมชน  และประชาชนทั่วไป 

 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   วัดในเขตพื้นที่รับผดิชอบองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
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6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 

   6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 

   6.3 ประสานการจัดงานให้กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

   6.4 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชีแ้จง 

   6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พรอ้มทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 

   6.7 ด าเนินการตามโครงการ 

   6.8 ตดิตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   20,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   10.1 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จรยิธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง

ประสงค์ 

   10.3 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 

   10.4 ผูเ้ข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจรติ มวีินัย 

   10.5 ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รับความรูเ้กี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

   10.6 เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการตดิยาเสพติด 

 

***************************** 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสรมิกลุ่มเยาวชนสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ในต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
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   ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง

เพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิง้ค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ 

ล้าสมัย จึงด าเนินชีวติโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจติใจ ที่จะท าให้ชีวติมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหา

ต่างๆ ในชีวติที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนนิชีวติที่ผิด ก่อใหเ้กิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการ

ฆ่าตัวตาย หรอืแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด 

   เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็น

กลุ่มคนที่มพีลังอันส าคัญที่สามารถชว่ยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน

อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มคีวามคิดสร้างสรรค์ มพีลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน

กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดพีัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สรา้งใหพ้วกเขาตระหนักถึง

คุณค่าของตนเองพรอ้มมภีูมิคุม้กัน รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่

กลับจะเป็นผู้พรอ้มที่จะพัฒนาตนเองใหเ้ป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ

เพื่อความเจรญิก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจงึต้องมีความรูแ้ละศลีธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมี

จรยิธรรม มีศลีธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวติที่เหมาะสม 

   โครงการส่งเสริมกลุ่มเยาวชนสร้างความสามัคคี และสมานฉันท์ในต าบล  เป็นโครงการที่ช่วย

พัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจติใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศลีธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอัน

เป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ใหม้ีทักษะในการด าเนินชีวติ มีความรักความสามัคคี เกิดความสมานฉันท์  

โดยการแสดงออกทางกิรยิามารยาท  มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศลี โดยการอยู่รว่มกับ

ครอบครัวและบุคคลในสังคม ดว้ยความเกือ้กูลและประกอบอาชีพที่สุจรติ การพัฒนาจติ ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์

ทั้งคุณภาพจติ พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จรงิ รู้เท่าทันทาง

เจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รูว้ิธีการปูองกันรู้วธิีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม 

ให้เป็นผู้มชีีวติอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวติสู่ความส าเร็จเพื่อเกือ้กูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมบีทบาทและมีโอกาสฝกึปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด

ความสามัคคีในหมูค่ณะ 

   3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝกึความเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ และการรูจ้ักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

   3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมพีัฒนาการในด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน

สังคม 

   3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมจีติส านึก และตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเองและการมี

ส่วนรว่ม 

   3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มรีะเบียบวินัย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลกวางโจน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 

  6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 

  6.3 ประสานการจัดงานให้กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

  6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 

  6.5 แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชีแ้จง 

  6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 

  6.7 ด าเนินการตามโครงการ 

  6.8 ตดิตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   50,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   10.1 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่

เด็ก 

  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเอง 

  10.3 ผูเ้ข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจรติ มวีินัย 

  10.4 ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รับความรูเ้กี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

**************************** 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงตอ่ต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน” 

2. หลักการและเหตุผล 

   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

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

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจรติทุกรูปแบบ โดยได้รับ

ความรว่มมอืจากฝุายการเมอืง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ

และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรตภิูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย

ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ

ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึน้ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภบิาลที่สูงขึน้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

และประชาชนต้องมพีฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

   ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจริต 

   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

   ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

   ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

   ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนว่ยงานของรัฐภายใต้โครงสรา้งการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ

เป็นกลไกหนึ่งในการสง่เสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแหง่การปกครอง

ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นหนว่ยงานหลักใน

การจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสว่นร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพืน้ที่ ส่วนการก ากับดูแล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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  ทั้งนี ้ตอ้งยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มคี าครหา  

ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา

จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 

จรยิธรรม ซื่อสัตย์สุจรติ ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหเ้หือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน

ท านองเดียวกันนีก้็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหนว่ยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหนว่ยราชการอื่น ๆ จงึมีโอกาสหรอืความ

เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหนา้ที่โดยมิชอบมากกว่า แม้วา่โอกาส

หรอืช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน

หนว่ยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ก่อใหเ้กิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

  ดังนัน้ จึงมคีวามจ าเป็นที่ผู้บริหารองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมอืง

ในการตอ่ต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต สง่เสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีหรอืหลัก ธรรมาภบิาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน

การปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอ่ไป  

3. วัตถุประสงค์ 

   เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

  4.2 มกีารประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหารตอ่สาธารณะชน อย่างนอ้ย 1 

ครั้ง 

  4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

  6.2 ประชุมหนว่ยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

  6.3 จัดตัง้คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
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  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

  6.6 ประกาศใชแ้ผนปฏิบัติการปูองกันการทุจรติ 

  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

  6.8 รายงานผลการด าเนนิงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีความโปร่งใส สามารถปูองกัน

การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ 

  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

*********************************** 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงนิเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เป็นบุคลากรที่มี

ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้มีศักยภาพ 

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานใหเ้กิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง

เริ่มมาจากบุคลากรผูป้ฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานใหม้ีคุณภาพ จะต้องมมีาตรฐานในการ

ท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสรา้งมาตรฐานความโปร่งใส และการใหบ้ริการ

ที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงตอ่ไป 

   ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 

มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีนั้น ตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูม ิเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน      

   ดังนัน้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นไป

ตามหลักคุณธรรม จรยิธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดใหม้ีมาตรการ

สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน 

   3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 

   3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจ์ากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน

บุคคล 

   3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหม้ีประสิทธิภาพ

ได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของ อบต. จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 

 โอนเลื่อนต าแหน่ง 

    6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

   6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

   6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภบิาล 

  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   

จ านวน 1 มาตรการ 

  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและ 

หลักธรรมาภิบาล 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต.ไม่น้อยกว่า 90 % 

  - บุคลากรของ อบต.มีความพึงพอใจตอ่ระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า

ระดับ 3 

  - การบริหารงานบุคคลของ  อบต.มคีวามโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

********************************* 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เป็นหนว่ยงานบริหารราชการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบหนึ่งที่มอี านาจหนา้ที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน   หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนา้ที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ตอ้งท าอีกมากมายใน

การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหนว่ยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  นั้น มักจะประสบปัญหาดา้นการอ านวยความสะดวกในการตดิต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย 

ไปรวมอยู่กับฝาุยผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรอืมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ อนุญาต 

ไปยังหัวหนา้หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝาุยต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ

บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติ

มิชอบในการปฏิบัติราชการของเจา้หนา้ที่ ส่งผลใหร้ะบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา  6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล

สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก

และได้รับการตอบสนองความตอ้งการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา  59  ก าหนดให้นาย

องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต  และอนุมัตเิกี่ยวกับราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล  และมาตรา  60  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรอืปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ใหร้องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตัง้ไว้เป็น

ผูร้ักษาราชการการณ์แทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรอืมีแตไ่ม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้ ใหป้ลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่มกีฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ข้อบัญญัติ หรือ

ค าสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรอืให้มอี านาจหน้าที่อย่างใด ใหผู้ร้ักษา

ราชการแทนท าหนา้ที่กรรมการหรือมีอ านาจหนา้ที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่างรักษา

ราชการแทนด้วย อ านาจหน้าที่ในการสั่ง การอนุญาต อนุมัต ิหรอืการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลจะพึ่งปฏิบัติหรอืด าเนนิการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ข้อบัญญัติ หรอืค าสั่ง หรอืมติของ
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คณะรัฐมนตรใีนเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ข้อบัญญัติ หรอืค าสั่ง หรอืมตขิองคณะรัฐมนตรีใน

เรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจ

โดยท าเป็นหนังสือใหร้องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลก็ได้ แตถ่้ามอบใหป้ลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลหรอืรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการ

แทนใหท้ าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

   ดังนัน้ เพื่อใหก้ารบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี ตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน ลดขัน้ตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มคีวามยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง

มีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ขึน้  

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

   3.2 เพื่อให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

   3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัตขิองผู้บริหารทุกระดับ 

   3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใชดุ้ลพินิจอันอาจเป็นเหตุแหง่การทุจรติและ

ประพฤติมิชอบในต าแหนง่หน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   จัดท าค าสั่งมอบหมายงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  มอบหมายใหร้องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนมอบหมายใหป้ลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน และหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ 

   6.2 จัดท าหนังสอืแจง้เวียนใหทุ้กส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 

   6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

   6.4 ใหผู้้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีค าสั่งมอบหมายงานใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ 

  10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

******************************* 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบรหิารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงนิตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   เพื่อให้การบันทึกบัญช ีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชคีอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง

มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จัดท าทะเบียนคุมเงิน

รายจ่ายใหค้วามรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผดิพลาดในการเบิก

จา่ยเงนิตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ

กระทรวงมหาดไทยและหนังสอืสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะต้องท า

ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝาุยบัญชี กองคลัง มีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือที่เกี่ยวข้อง 

 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝาุยการเงิน  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

   จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วันที่  1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  30 กันยายน  2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  

   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   10.1 บุคลากรฝาุยบัญชี กองคลัง มีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

   10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

   10.3 เกิดความคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

***************************** 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุ        ปี 2535 และแก้ไข

เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

   3.2 เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 

   3.3 เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 

   3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

   3.5 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงประสทิธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

   3.6 เพื่อเป็นข้อมูลใหก้ับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง 

  4.2 เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซือ้จัดจา้ง 

  6.2 จ าแนกวิธีการจัดซือ้จัดจา้งและคิดเป็นรอ้ยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 

  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง 

  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจา้งประจ าปี 

  6.7 เผยแพร่ขอ้มูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหนว่ยงานด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ 

   10.2 ผูบ้ริหารมีขอ้มูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

   10.3 ผูป้ฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

*************************** 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการปูองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานใหโ้ปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

  3.2 เพื่อให้หน่วยงานมรีะบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการใชจ้า่ยเงิน เพื่อสง่เสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้

เสนองานในการจัดหาพัสดุ 

  6.2 ปรับปรุงขัน้ตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนว่ยงาน

ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

************************************ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล มฐีานะเป็นนิติบุคคล มอี านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใชจ้่ายเงนิและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ

การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนัน้ การที่เทศบาลจะ

บริหารงานให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี

ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภบิาล 

   เพื่อให้เป็นไป  โดยใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง

ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่

จะได้รับประกอบกัน 

  ดังนัน้ เพื่อใหก้ารบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เป็นไปอย่าง

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด

โครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการจัดซือ้ – จัดจา้ง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการ

จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจา้งตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

   3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ

บาล 

  3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เผยแพร่ขอ้มูลการจัดซื้อ – จัดจา้ง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 

9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน และหมูบ่้าน  18  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซือ้ – จัดจา้ง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ  อบต. ทางเว็บไซต์ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง 

 10.2 ผลลัพธ ์

  - ประชาชนได้เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซือ้จัดจา้งทั้งหมด 

  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

  - สามารถลดปัญหาการรอ้งเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจา้งได้ 

 

************************************** 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน

ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  และในการปฏิบัติหนา้ที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยค านึงถึง

การมสี่วนรว่มของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณการ

จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ จากภารกิจหนา้ที่ในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในต าบล ทั้ง  18  

หมูบ่้าน ในพื้นที่  43  ตารางกิโลเมตร นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ในฐานะผูใ้ห้บริการก็จะไม่ทราบ

ว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรอืเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ

ให้บริการมคีุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตอ้งการผู้รับบริการหรอืไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก

ผูร้ับบริการ จงึตอ้งมโีครงการส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

   เพื่อให้การท างานเพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน โดยใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

ค านงึถึงการมสี่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่

ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดนีั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่

ภารกิจของรัฐมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก 

และได้รับการตอบสนองความตอ้งการ ผูม้าขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

ของตัวช้ีวัดที่ 1 มติิที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจา้งและพนักงานจา้ง อกีทั้ง

เพื่อเป็นการสรา้งความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจ จึง

จ าเป็นต้องมีโครงการนีข้ึน้มา  

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด

ความพึงพอใจ 

   3.2 เพื่อเป็นการสรา้งจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ

ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

   3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

   3.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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   จัดจา้งสถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษาของรัฐที่มกีารสอนในระดับปริญญาตรขีึ้นไปภายใน

เขตจังหวัดหรอืนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต อบต.  

จ านวน 1 ครั้ง ตอ่ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   พืน้ที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจา้งสถาบันอุดมศกึษาของรัฐในเขต

พืน้ที่จังหวัดหรอืนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

  6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขต อบต.ตามรูปแบบที่ก าหนด 

  6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจง้ให้ อบต.ทราบ 

  6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงนิให้แก่สถาบันผูท้ าการประเมิน 

  6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 

  6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่

ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ โครงการจา้งส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการ งบประมาณ   15,000.- บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ  

   ส านักปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ อบต. จ านวน 1 ฉบับ 

 10.2 ผลผลิต 

  - ประชาชนผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชน  

************************* 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่าย

สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีดี โดยอย่างนอ้ยต้องมหีลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผูร้ับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผา่นมาได้มกีารประเมินองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มกีารบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนัน้ 

   เพื่อให้การประเมนิบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขตอ่

ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมปีระสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรอือย่างนอ้ยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า

ปีที่ผา่นมา องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรอืลด

ขั้นตอนการท างานหรอืการบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและอ านาจหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

  3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

  3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ให้สั้นลง 

  4.2 ประชาชนในพื้นที่ ต าบลกวางโจน 

  4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 

  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   
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   4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัต ิและการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนัน้โดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่

ผูบ้ังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัต ิหรอืการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ใหแ้ก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

   6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรอืปลัดเทศบาลใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วไป

พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมแิสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา

ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจนและผูบ้ริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ทุกส่วนราชการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการตดิต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

   10.2 การปฏิบัติราชการมคีวามคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตอืรอืร้นในการปฏิบัติงาน 

   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

   10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึน้ 

********************************************** 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

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

เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร

ราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจของรัฐ ความมปีระสิทธิภาพ ความ

คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ

กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ

ด าเนนิการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มกีาร

ประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี ้

โดยอย่างนอ้ยต้องมีหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบ้ริการ

จงึเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องรว่มกัน

ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อ

ประชาชนมารับบริการแลว้เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ ท าใหเ้กิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องาน

บริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนประชาชนได้

อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

  3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นได้ 

  3.3 เพื่อปรับทัศนคต ิวธิีคิด วธิีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ

ประชาชนผูม้าติดตอ่ขอรับบริการ 

  3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมมีาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส

สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  และผู้ที่มาติดตอ่ราชการกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  6.2 จัดให้มกีารประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

  6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผูร้ับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

   6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

   6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

   6.4.4 จัดใหม้ีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

   6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องตา่งๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน

บริการ 

   6.4.6 จัดท าค าสั่งการใหบ้ริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหม้ีการให้บริการ

แก่ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

   6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน 

   6.5 มกีารส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

   6.6 มกีารติดตามประเมินผลโครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน า

จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ทุกส่วนราชการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

  10.2 สามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้

ได้ 
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  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วธิีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน

ผูม้าติดตอ่ขอรับบริการ 

  10.4 การปฏิบัติราชการมมีาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มคีวามโปร่งใสสามารถ

วัดผลการด าเนินงานได้ 

 

*********************************** 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรอืการ

ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน

องค์กรนัน้ ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสทิธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา

เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผดิชอบที่จะมอบหมายใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง

ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนัน้เป็นอย่างด ีดว้ยความรอบคอบ

และเหมาะสม เพื่อใหก้ารบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

  ดังนัน้ การด าเนินการของหน่วยงานต้องมกีารปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์

ที่การบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชงิภารกิจแหง่รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 

การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน แต่ทั้งนีต้้องมผีูร้ับผดิชอบต่อผลของ

งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนกุดเลาะ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน

หัวหนา้ส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัต ิอนุญาต สั่งการ แตง่ตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลด

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 

  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจง้คณะผูบ้ริหารคณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมาย

ทราบ 



หน้า ๖๕ จาก 151 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ

อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

********************************* 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

2. หลักการและเหตุผล 

   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จนถึงปัจจุบัน  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ไว้หลายเรื่องหลาย

ประการ รวมทั้งมกีฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ 

การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องตา่งๆ เพียงผูเ้ดียว ก็อาจท าให้เกิดชอ่งว่างในการ

ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนัน้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้ก าหนดมาตรการให้มกีารมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใหร้อง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ปลัดนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินจิต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

  3.2 เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจา้หนา้ที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายก อบต.เสนอนายก อบต.พิจารณา 

  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใหร้องนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

**************************** 
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1. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 

   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล  รีในฐานะเจา้พนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อ

ถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งลว้นแตเ่กี่ยวข้องกับสิทธิ หนา้ที่ และเสรีภาพของประชาชน การ

ที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลใหก้ารบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่

ท าให้เกิดการทุจรติขึน้มาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินจิของเจา้พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ 

  3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจา้หนา้ที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ค าสั่งนายกนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบอ านาจเจา้พนักงานท้องถิ่น ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

   เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบอ านาจเจา้พนักงานท้องถิ่นให้รองนายกนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการใช้อ านาจเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองชา่งองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

******************************* 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

   องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหนว่ยงานบริหารราชการองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มอี านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลมีหนา้ที่ต้อง

ท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการตดิต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการตดิต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี

มากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรอืมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัต ิ

อนุญาต ไปยังหัวหน้าหนว่ยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้

การบริการเกิดความล่าชา้ ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจา้หนา้ที่ สง่ผลใหร้ะบบการใหบ้ริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ

บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไมม่ีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความตอ้งการ การ

บริหารงานมปีระสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา  59  ก าหนดให้นายองค์การ

บริหารส่วนต าบล  มอี านาจหนา้ที่ในการสั่ง  อนุญาต  และอนุมัตเิกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วน

ต าบล  และมาตรา  60  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบล  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรอืปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไป

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแตง่ตั้งไว้เป็นผู้รักษา

ราชการการณ์แทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรอืมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ใหป้ลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่มกีฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ขอ้บัญญัติ หรอืค าสั่งใด 

แตง่ตัง้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรอืให้มอี านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท า

หนา้ที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่างรักษาราชการแทน

ด้วย อ านาจหน้าที่ในการสั่ง การอนุญาต อนุมัต ิหรอืการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพึ่ง
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ปฏิบัติหรอืด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ขอ้บัญญัติ หรอืค าสั่ง หรอืมตขิองคณะรัฐมนตรใีน

เรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ข้อบัญญัติ หรอืค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรใีนเรื่องนั้น ไม่ได้

ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็น

หนังสือใหร้องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ แต่

ถ้ามอบให้ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลหรอืรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทนใหท้ าเป็น

ค าสัง่และประกาศให้ประชาชนทราบ 

   ดังนัน้ เพื่อใหก้ารบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี ตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน ลดขัน้ตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มคีวามยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง

มีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัตขิองผู้บริหารทุกระดับ 

 3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใชดุ้ลยพินจิอันอาจเป็นเหตุแหง่การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหนง่หนา้ที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

และหัวหนา้ส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายใหร้องนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายใหป้ลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ

หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสอื  

สั่งการ 

 6.2 จัดท าหนังสอืแจง้เวียนใหทุ้กส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 6.4 ใหผู้้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หัวหนา้ส านักปลัด อบต. 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีค าสั่งมอบหมายงานใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

**************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  การเชิดชูเกยีรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบตัิตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
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2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 

  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน

นิยม ท าให้การมคีุณธรรม จรยิธรรมของผูค้นเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 

  เพื่อเป็นการสง่เสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  จงึจัดใหม้ีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ

แก่ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหลา่นั้นให้รว่มกันสร้างสรรค์สังคมที่มคีุณธรรม 

จรยิธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแหง่ความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ

ดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สูค่วามอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่มคีวามซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

 3.3 เพื่อยกย่องเชดิชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.4 เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกใหส้ังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการยกย่องเชิดชูเกียรตแิก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 

10 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มกีารเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชดิชูเกียรติหนว่ยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่

ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางตา่งๆ ได้แก่ วารสาร อบต. เว็บไซต์ อบต. เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนหนว่ยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

******************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มพีืน้ที่รับผดิชอบ

จ านวน 78.6  ตารางกิโลเมตร   ประกอบด้วย  18  หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิน้ 11,607 คน ครัวเรือนจ านวน  

3,228 ครัวเรือน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มุ่งส่งเสริมใหป้ระชาชนในท้องถิ่น

ได้เข้ามามีสว่นรว่มในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความตอ้งการของประชาชนมากที่สุด 

   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มี  18  หมู่บ้าน  เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติใหป้ระเทศไทยมีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และการปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดแีละค านึงถึงการ

มีสว่นร่วมของประชาชน มาตรา 50 (9) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย

บัญญัติใหเ้ป็นหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่

ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 

1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะใหม้ีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน

ในชุมชนต่างๆ ท าหน้าที่ในการประสานงานกับ อบต.และหนว่ยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพี่นอ้ง 

   เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา 

แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับ อบต.มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อปูองกัน

การทุจริต ในการเชดิชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคล ในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดย

การยกย่องเชิดชูเกียรตผิูท้ี่มีความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรตทิี่ให้ความช่วยเหลือ

กิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้จัดให้มกีิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่

คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนา้ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น

กรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

   3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรแีก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ตอ่สังคมให้

มีขวัญและก าลังใจ 

 

4. เป้าหมาย 



หน้า ๗๔ จาก 151 
 

  มอบประกาศเกียรติคุณใหแ้ก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนา้ที่จน

ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 18  หมูบ่้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

 6.2 จัดท าประกาศเกียรติคุณ 

 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรตคิุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 10.1 ผลผลิต 

 - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนา้ที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรตไิม่น้อยกว่ารอ้ยละ 100 

 10.2 ผลลัพธ์ 

 - คณะกรรมการชุมชนผูไ้ด้รับการเชดิชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

 - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ด ีดา้นการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 

************************* 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์

หรอืเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน 

2. หลักการและเหตุผล 

   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหนว่ยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน

อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จรยิธรรม วริิยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ

เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนัน้ เพื่อสง่เสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตัง้ใจใน

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลกุดเลาะ  ผู้ที่

ท าคุณประโยชน์หรอืเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อย่างสม่ าเสมอ  

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจรติ และการ

ต่อตา้นการทุจริตแก่บุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มคีวามซื่อสัตย์สุจริต และผูท้ าคุณประโยชน์

หรอืเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่อง

บุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ใหก้ับ อบต.ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัด

กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ใหป้ระชาชน หนว่ยงาน องค์กรในเขต  อบต. มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสรา้งขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน 

 3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 

 3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ใหป้ระชาชน หนว่ยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  มีค่านิยม ยกย่อง เชดิชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 - ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 - ผูท้ าคุณประโยชน์ และมีส่วนรว่มในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พืน้ที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการรว่มกันในการก าหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเด่น 

 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หนว่ยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 

 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรต ิและมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ยกย่องและเชดิชูเกียรติแก่บุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรอืเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 10.2 ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีคา่นิยม ยกย่อง เชิดชู 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจรยิธรรม  

*********************** 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

   ในปัจจุบันสังคมไทยใหค้วามส าคัญกับการมสี่วนรว่มของประชาชนและการบริการสาธารณะ

แบบมีสว่นร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนีย้ังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น

ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรอืองค์กรมีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ ร่วม

เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสบืไป 

   กองการศกึษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผู้มีจติสาธารณะ เพื่อน าผูท้ี่ได้รับการ

คัดเลือกระดับหมูบ่้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน

ผูสู้งอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลอืสังคม และเป็น

แบบอย่างตอ่บุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชนแ์ก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างตอ่เนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผูท้ี่ได้รับรางวัลใหเ้ป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

 3.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจใหบุ้คคล เด็กและเยาวชน รว่มสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพืน้ที่ต าบลกวางโจน 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ 

 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ 

 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ดา้นต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 

 

 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
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 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผู้มีจติสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผูท้ าคุณประโยชน์ได้รับการเชดิชูเกียรติประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

**************************** 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชีแ้นะแนวทางการ

ด าเนนิชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตัง้แต่ก่อนวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ

ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้

กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการ

บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยนืต้น 

พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย 

ท าให้ตอ้งใชท้รัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลติสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ท าให้ตอ้งหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอกีครั้ง 

การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จงึเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น

การใชพ้ืน้ที่เล็กๆ ใหเ้กิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของ

บริเวณบ้านนา่อยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรอืนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่

จะซือ้จากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรอืนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวติตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จงึได้รว่มกับศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลกวางโจน  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่

สามารถลดการใชท้รัพยากรน้ าและต้นทุนในการใชจ้่ายลงได้ และสามารถน าผลติผลที่เหลอืจากการบริโภคไป

เพิ่มราบได้อกีทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มกีารบริหารจัดการน้ าในพืน้ที่เพาะปลูกพืชฤดู

แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด

ความรูเ้พื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มรีายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้

จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูป้ฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตง่ตัง้ให้เป็นวิทยากรประจ า

ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างใหแ้ก่

เกษตรกรได้นอ้มน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วตัถุประสงค์ 

 เพื่อเชดิชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 

ประจ าศูนย์เรยีนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดใหแ้ก่เกษตรกร 

4. สถานที่ด าเนินการ 

 ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลกวางโจน 

 5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2561 

 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตง่ตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรยีนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

 5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

 5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

 งานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

9. ตัวชี้วัด 

 9.1 ตัวชีว้ัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง

พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 9.2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรูข้องศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรูเ้กษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกรและ

บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศกึษาโครงการฯ จ านวน 100 คน 

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชด าริ ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนนิการอย่างเป็นรูปธรรม 

 10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้

เกษตรผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรูม้ีชีวติของต าบลหนองตาแต้มได้ 

 10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้

เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 

********************************* 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ

ประเมิน ที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง

ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึน้ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ

บุคคล หรอืเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรอืเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้

เกิดการทุจรติ ดังนัน้ วธิีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ

วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ

ตระหนักถึงความรับผดิชอบและการมีสว่นร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แตเ่ป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มคีุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวรว่ม

ในการตอ่ต้านการทุจริตอันจะส่งผลตอ่สังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจรติและ

ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้จัดท ามาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” 

ที่ก าหนดดัชนใีนการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 

 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างสว่นราชการกับผูบ้ริหารท้องถิ่นที่มี

ดัชนใีนการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ริหารทราบ 

 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจง้ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

**************************** 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน” 

2. หลักการและเหตุผล 

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

ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการตอ้งใชว้ิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ

รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมสี่วนรว่มของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้วา่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ

ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรเีพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดย

วิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรอืโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบัติ

ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้สว่นราชการ จัดใหม้ีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของสว่นราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน

ผูร้ับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้จัดให้มกีารจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 

โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  กับปลัด

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  และหัวหน้าส านักปลัด/ผูอ้ านวยการกอง และให้มกีารลงนามจัดท า

ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝาุย 

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝาุย มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วธิีการ และรายละเอียดการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 3.3 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 3.4 เพื่อให้หนว่ยงานระดับส านัก/กอง/ฝาุย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/

ฝ่าย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ท าขอ้ตกลงผลงานกับผูใ้ต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลง

การปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มกีารลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหนว่ยงานใน

สังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละ

มิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 1.1 ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝาุยต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 

 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัดใหม้ีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  

  - ศกึษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชีว้ัด 

เป็นต้น 

  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด โดยการประสานงานกับผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้

จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีสว่นร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน

ในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหนว่ยงานที่รับผดิชอบตัวชีว้ัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ

ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคา่เปูาหมาย และเกณฑก์ารให้คะแนน 
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 1.5 ประสานงานกับหนว่ยงานที่รับผดิชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบือ้งตน้ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล

สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 

**************************** 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้ความรว่มมือกับหนว่ยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ

หนา้ที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เนื่องจาก

เห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญชว่ยใหก้ารด าเนินงานตามภารกิจองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน

ที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความรว่มมอืกับหนว่ยตรวจสอบภายนอก 

(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แลว้ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ

ภายในด้วย โดยให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มแีผนการตรวจสอบภายใน 

และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงนิประจ าปี 

ได้มอบหมายใหห้น่วยงานผู้เบิก/หัวหนา้หน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ

ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหนา้หนว่ยงานผู้เบิก/หัวหนา้หน่วยงานคลังปฏิบัติตาม

ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจง้ข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงขอ้ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว 

แต ่สตง.ยืนยันว่ายังไม่มเีหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนนิการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผูว้่าราชการ

จังหวัดให้เสร็จสิน้ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินจิฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 

 ในกรณีที่มกีารตรวจสอบการทุจริต มกีารมอบหมายใหง้านสอบสวนและด าเนนิการทางวินัย ฝุายนิติ

การและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย

เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลอืกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ 

 นอกจากนี ้ยังให้ความร่วมมอืกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนนิการตาม

อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เพื่อ

ความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรอืตรวจสอบพบการทุจริต 

 3.2 เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



หน้า ๘๗ จาก 151 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผูบ้ริหาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

6. วิธีด าเนินการ 

 - ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ใหค้วามรว่มมอืกับหนว่ยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรอืรับแจ้ง หรอื

ตรวจสอบพบการทุจริต 

 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

***************************** 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูว้่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ

ดูแลให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนนิกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม

อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ

ทุจรติจะเกี่ยวข้องกับการใช้จา่ยเงนิไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรอืไม่ หรอืตรวจสอบเพื่อให้

นักการเมอืงท้องถิ่นและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง

ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 

(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   จงึได้มาตรการ “ให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานตรวจสอบ” 

ขึน้ เพื่อสง่เสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มหีน้าที่ตรวจสอบองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มหีนา้ที่ตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

6. วิธีด าเนินการ 

 ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงนิแผน่ดิน 

 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมนิมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด 

 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้ความรว่มมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

 

**************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๙๐ จาก 151 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณมีีเรื่องร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา

มีสว่นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรอ้งเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น

ค ารอ้งเรียนผา่นช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรอืแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องรอ้งเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดอืดร้อน

ของประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จงึได้แตง่ตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องรอ้งเรียนประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  รวมถึงจัดท าคู่มอืด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

ขึน้ เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรอืรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผดิชอบได้

ถือปฏิบัติใหเ้ป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อจัดใหม้ีเจา้หน้าที่ผู้รับผดิชอบด าเนินการรับแจง้เรื่องรอ้งเรียนต่างๆ  

 3.2 เพื่อจัดให้มมีาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หนา้ที่รับผดิชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ก าหนดผูร้ับผิดชอบเรื่องรอ้งเรียน 

 6.2 จัดท าคู่มอืด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

 6.3 จัดประชุมให้ความรูเ้จา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนนิการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนตา่งๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย

โปร่งใสและเป็นธรรม 

 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  ใหผู้ร้ับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หนว่ยงาน สามารถเข้าใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบด าเนนิการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องรอ้งเรียนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน  ตามคู่มอืด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  โดย

ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

********************** 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณมีีบุคคลภายนอกหรอืประชาชน

กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ

หน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรอืแนวทาง

ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร

มาภบิาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝาูระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ

ให้เกิดการทุจรติประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีได้

แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มกีารบริหาร

ราชการแผน่ดินที่มธีรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น

นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ในการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  จงึได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมบีุคคลภายนอกหรือประชาชน

กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรอ้งเรียน 

และการตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง

เครือขา่ยภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมใิห้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรอืประพฤติมิชอบ

นอกเหนอือ านาจที่ตนมไีด้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสรา้งจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองคก์ารบริหารส่วนต าบล บุคลากร

ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 

 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ

ศกึษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจา้งตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ต าบลกุดเลาะ  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 



หน้า ๙๓ จาก 151 
 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องคป์ระกอบความผดิการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมเีจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ 

 6.3 ก าหนดช่องทางการรอ้งเรียน แจ้งเบาะแสขอ้มูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา

ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผูใ้ห้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่

ผูใ้ห้ข้อมูล ในการให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผูร้้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของเรื่องรอ้งเรียนของเจา้หนา้ที่ที่มกีารทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ ์

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 

***************************** 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้

มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แหง่พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หนว่ยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ

ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและใหบ้ริการว่า  

“ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ใหป้ระชาชนมโีอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ

ด าเนนิการต่างๆ ของรัฐ 

 ดังนัน้ เพือ่ให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

จงึได้ให้มสีถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้บริการ ณ ศูนย์บริการรว่มองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  โดยมี

งานศูนย์บริการขอ้มูลฝุายประชาสัมพันธ์   เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารตา่งๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู

ได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สทิธิและหนา้ที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สทิธิทาง

การเมอืงได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนตอ่ไป 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง  

 3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จ านวน 1 แหง่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  (ภายในศูนย์บริการร่วมองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน) 
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 มีการจัดตัง้ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

 6.2 มกีารแต่งตัง้เจา้หน้าที่ผูร้ับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

 6.3 มกีารจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิีการที่กฎหมาย 

ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นตอ้งเผยแพรใ่ห้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรูแ้ก่บุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6.5 มกีารให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6.6 มบีริการอินเตอร์เน็ตส าหรับใหบ้ริการประชาชนทั่วไป 

 6.7 มีการจัดเก็บสถิตผิูม้ารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

 

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

2. หลักการและเหตุผล 

 คุณธรรม จรยิธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดการ

บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่

จ าเป็นต้องมีในทุกหนว่ยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยใหเ้กิดความโปร่งใสใน

การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 

บัญญัติเกี่ยวกับสิทธกิารรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสทิธิได้รับทราบข้อมูล

หรอืข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหนว่ยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืราชการส่วนท้องถิ่น” 

และตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ

ข้อมูลขา่วสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมโีอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการตา่งๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้

สิทธิทางการเมอืงได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึน้ 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ    จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

 ดังนัน้ เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึน้ จึง

ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทน

ชุมชนได้รับรู้สทิธิในการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใส 

และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผูใ้กล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มคีวามเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมคีุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ

ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
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6. วิธีด าเนินการ 

 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 

 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 

 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 

 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนผูเ้ข้าร่วมอบรม 

 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

 

*************************************** 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงนิ การ

จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 

ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หนว่ยงานของรัฐจะต้องจัดใหม้ีการเผยแพรข่้อมูลที่ส าคัญๆ ของหนว่ยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 

อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

 ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่ส าคัญและ

หลากหลาย” ขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม

ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้งา่ยและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงงา่ย 

 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 

 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรอืผู้รับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีขอ้มูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ตอ่ประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มขี้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ใหป้ระชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

- แผนการด าเนินงาน 

- แผนอัตราก าลัง 

- แผนการจัดหาพัสดุ 

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

- สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้าง 

- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
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- งบแสดงฐานะทางการเงิน 

- รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝาุยประชาสัมพันธ์ ฝาุยบริการและเผยแพรว่ิชาการ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

***************************** 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน

ร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หนว่ยงานของรัฐจะต้องจัดใหม้ีการเผยแพรข่้อมูลที่ส าคัญๆ ของหนว่ยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 

อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

 ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพรข่้อมูลที่

ส าคัญๆ ของหนว่ยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารครอบคลุมทุก

กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หนว่ยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหนว่ยงานหรอืสื่อสังคม 

(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี ้เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง

ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพือ่ให้มช่ีองทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนหรอืผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารของหนว่ยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มแีละเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 

- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

- ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มเีจา้หน้าที่ให้บริการประจ าและใหป้ระชาชน

สืบค้นได้เอง 

- จัดส่งเอกสารเผยแพรร่ายงานประจ าปี 
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- ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 

- หนังสือพมิพ์หรอืวิทยุท้องถิ่น 

- ประกาศผา่นเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุค ที่มีขอ้มูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน 

********************************** 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจรญิก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหนา้ไปมากเครื่องมอื

สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีตา่งๆ เข้ามาใช้ในการ

ด าเนนิงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้

ความรูค้วามเข้าใจได้งา่ยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพืน้ฐาน สร้าง

ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใหส้ามารถมองเห็นภาพหรอืเห็นความเกี่ยว

โยงกันของกิจกรรม/โครงการตา่งๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้

ประชาชนเข้าถึงและมีสว่นร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จงึจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับ

สภาวการณ์นัน้ๆ การใชส้ื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้

เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอ่การพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ 

อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้ประชาชนได้รับทราบ

โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ 

 2. เพื่อสร้างจติส านึกให้เกิดการเรยีนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  อย่างถูกต้องและโปร่งใส 

 3. เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดแีละเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย 

 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพรภ่ารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้แก่ประชาชน

โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 

 4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล 

 4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผูบ้ริหาร 

 4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มอืการให้บริการประชาชน 

 4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

 4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 

 4.6 จัดท าคู่มอืส าหรับประชาชน 

 4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
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 4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 

 4.9 จัดท าของที่ระลึก 

 4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 

 4.11 ปูายประชาสัมพันธ์ 

 4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.13 จัดท า spot 

 4.14 เสียงตามสาย 

 4.15 อื่นๆ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 

 6.2 ด าเนินการประชุม 

 6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการรว่มน าเสนอร่างรูปแบบ 

 6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน   

 6.5 ตดิตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ซึ่งออกแบบ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เป็นตัวชีว้ัด โดย

ก าหนดตัวชีว้ัด ดังนี้ 

 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  และมีความพึง

พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

***************************** 
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3.2 การรับฟังความคดิเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ

สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าเวทปีระชาชน การจัดท าแผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์ แผนชุมชน 

ต าบลกวางโจน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสง่เสริมสนับสนุนใหทุ้กหมู่บ้าน/ชุมชน มี

กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการสง่เสริมการมสี่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ด าเนินการจัดโครงการ

ประชุมประชาคมแผนแมบ่ทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561  เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

สี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

จงึได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบ่ทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผูน้ าชุมชน 

 3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จรงิของประชาชน 

 3.5 เพื่อฝึกใหป้ระชาชนได้ร่วมกระบวนการ รว่มคิด รว่มท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม 

 3.6 เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 11  หมูบ่้าน ชุมชน ส าหรับให้

ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 เสนอขออนุมัตโิครงการ 

 6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจ้ัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

 6.3 ประสานวิทยากร และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 6.4 จัดประชุมชีแ้จงท าความเข้าใจ 

 6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลขอ้มูล 

 6.6 จัดประชุมผูน้ าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 

 6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 

 6.8 จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผู้บ้ริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน  18  หมูบ่้าน  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 100,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มขี้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 

 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน   

 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 5. ประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

 6. ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

*********************************** 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เป็นหนว่ยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ดว้ยความรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์ตอ่ประชาชนผูร้ับบริการโดยตรง โดยถือวา่ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว

ร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตา่งๆ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพืน้ที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรอื

น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดตอ่ราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน   

 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้าหมาย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดรอ้นร าคาญหรอืผู้มีส่วนได้

เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการตอ้งสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ

ประชาชนผูร้ับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มคีวามหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ

มีการจัดเตรยีมระบบการแก้ไขหรอืบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการรอ้งทุกข์/ร้องเรียน 

 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผูบ้ริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งดว่น 

 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานใหผู้ร้้องทราบ 

 

 

 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/รอ้งเรียน ดังนี้ 

 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

 6.2 ทางโทรศัพท์ 

 6.3 ทางเว็บไซต์  

 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 มีสถิตจิ านวนเรื่องรอ้งทุกข์/รอ้งเรียน ประจ าสัปดาห/์ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีสว่น

ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการ

ด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

 9.3 แจ้งผลการด าเนินการใหผู้ร้้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

*********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรยีน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 



หน้า ๑๐๘ จาก 151 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรยีน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เป็นหนว่ยบริการประชาชนในการให้บริการแก่ประชาชน

แบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านต่าง ๆเพื่อมุ่งเน้น

ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

   การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดี

ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีสว่นรว่ม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียน หรอืรับความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะจากประชาชน 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรอ้งเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีช่องทางและก าหนดขัน้ตอนกระบวนการในการรอ้งเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดท าขัน้ตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตัง้ไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ 

- ผา่นเว็บไซต์เทศบาลxxx 

- ผา่น facebook องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผา่นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 

*************************** 
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3.2.3 มีรายงานหรอืแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถงึการได้รับ

เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เป็นส่วนงานที่มอี านาจหน้าที่

โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอือ้ต่อการด ารงชีวติได้อย่างปกติสุข 

ดังนัน้ เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรอืร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดรอ้น

ร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจงึมีหน้าที่เรง่ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข

เหตุเดือดรอ้นร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อรับแจง้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดรอ้นร าคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 

 3.3 เพื่อเป็นการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานของเจา้หนา้ที่ 

4. เป้าหมาย 

 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดรอ้นร าคาญ จากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน   

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอ้นร าคาญ (เจา้หน้าที่ภายใน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรอืรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

 5.4 ด าเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง

การเจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งดว่น 

 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานใหผู้ร้้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/รอ้งเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) เว็บไซต ์4) เฟสบุค  
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7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าใหเ้ห็นว่าประชาชน

ได้มสี่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วม

ในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดอืดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรอืร้องเรียน/

ร้องทุกข์ 

 9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

***************************** 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องรอ้งเรียน รอ้งทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหนา้ที่ราชการทุก

ครั้งจะต้องมกีารตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 

ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนนิการตามขั้นตอนเรื่องการรอ้งเรียนร้องทุกข์เสร็จ

แล้วให้แจง้ผูร้้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจรติ 

 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 

 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนรว่มตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 

 ผูร้้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

9. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 

 10.2 ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการรอ้งเรียนรอ้งทุกข์ 

 

********************************** 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสรา้งขององค์กรจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนัน้ เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอีงค์กรในการ

จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน

ได้มสี่วนรว่มและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่

ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

ก าหนดดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจรติ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จ านวน 20 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแ้ทนองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  บางต าแหน่งใน

ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จึง

ตอ้งด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่ เพื่อให้เป็นไปตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 

องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และขอ้ 9 ที่ก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท ารา่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ความตอ้งการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการตอ่ต้านการทุจริต 

********************************** 
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่

และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าใหป้ระชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและ

การมสี่วนรว่มของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้จดัท าโครงการ 

อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมูบ่้านและประชาคมต าบลประจ าปี 2561 ขึ้น เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วาม

เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีสว่นร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ

เผยแพร่ความรูใ้ห้กับประชาชนถึงการมีสว่นร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีก

ทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 

 ผูน้ าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผูน้ าชุมชนแพทย์ประจ า

ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 ตดิต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 

 5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 

 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกึอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 

 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตงิบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 

 10,000.- บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผูเ้ข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมสี่วนรว่ม ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการกระจายอ านาจและเป็นการสรา้งทัศนคตทิี่ดรีะหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น 

**************************** 
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1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมสี่วนรว่มของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น

เป็นส าคัญ  จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สรา้งแผนชุมชนขึ้นมาด้วย

ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบ่ทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อตอ้งการให้ชุมชนสามารถบริหาร

จัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”  การสร้างภูมิคุม้กัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชน

เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงนิ ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รูจ้ักชุมชนของตนเอง

สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ

ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความรว่มมอืเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความ

ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันได้เห็นข้อเด่น ขอ้ดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ

พัฒนาอย่างมเีปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด

กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 

 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผูใ้หญ่บ้าน เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม

สายในหมู่บ้าน 

 5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมูบ่้านตามก าหนดการ 

 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณด าเนินการ 

 15,000.- บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรอืทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มอียู่ได้อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความรว่มมอื

กันของคนในชุมชนจะก่อใหเ้กิดทัศนคตทิี่ด ีเอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน

สามารถหาแนวรว่มในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 

*********************************** 
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 

(ประชาคม) ใหม้ีสว่นร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมสี่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจนอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้มกีฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนรว่ม

อย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจรติในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนประชาคมหมูบ่้านทั้ง 18 หมู่บ้าน 

5. วิธีการด าเนินการ 

 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มสี่วนรว่มกับองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้มกีฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีสว่นเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  ในหลายๆ สว่น เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น 

เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

 5.2 มกีารฝกึอบรมตัวแทนประชาคมให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าดว้ยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้

ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ด าเนนิการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 ภาคประชาชนมสี่วนรว่มในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน 

 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมสี่วนรว่มและตรวจสอบการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

************************************* 
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3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดขีององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามแนวทางและวธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ

หมวด 5 และหมวด 7 แหง่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 

 1. การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ 

 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ดังนัน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีสว่นร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง

กับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา      ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เสริมสรา้งบทบาทของประชาชน 

 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นรว่มและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน   

4. เป้าหมาย 

 ผูแ้ทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผูแ้ทนพนักงานสว่นต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการโครงการ 

 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 6.2 ประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านกังานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

*********************************** 
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มิติที่ 4 การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยใหก้ารด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชว่ยปูองกันหรอืลดความเสี่ยงจากการ

ด าเนนิงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ

ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ

กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน

ประกอบกับมีระเบียบ ขอ้บังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน  เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 

 3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของขอ้มูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญช ีและด้านอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ ค าสั่ง 

มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 

 3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใชแ้ละระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงาน อบต.ทุกหนว่ยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน   
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส่วนราชการทุกหนว่ยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

6. วิธีการด าเนินการ 

 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของขอ้มูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวธิีการตรวจสอบ

ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงนิ การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง

การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สนิ และการ

ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรอื ระเบียบ ขอ้บังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ

ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้วา่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หนว่ยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก

ขึน้ 

 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจา่ยเงนิลดน้อยลง 

 10.3 การใชท้รัพยากรของส านัก/กอง/หนว่ยงาน ที่มอียู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

 10.4 ลูกหนีภ้าษีโรงเรอืนและที่ดนิค้างช าระลดน้อยลง 

************************************ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดิน วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ก าหนดใหห้นว่ยรับตรวจตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผูก้ ากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิน้ปีงบประมาณ 

 ดังนัน้ เพื่อใหก้ารปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

จงึได้มกีารจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ทราบตาม

แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 

 3. เพื่อรายงานการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผูก้ ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

6. วิธีด าเนินการ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนว่ยงานย่อย 

 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 4. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนว่ยงานย่อย ด าเนนิการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อ

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน

ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

 2. ลดโอกาสความผดิพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

************************************** 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรอื

บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ

ดูแล 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมอืในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น

ในภาครัฐ หรอืเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรอืลดความเสี่ยงของ

หนว่ยงานใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มกีารควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้

ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญช ีหนังสอืสั่งการ และหนังสอืตอบข้อหารือ

ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงนิและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรอื

กฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชี

ในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหนว่ยงานได้ ระบบการควบคุม

ภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพใหเ้ห็นเป็นองค์รวมของ

หนว่ยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุม

ภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหนว่ยงานและการ

ด าเนนิงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี ้สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่

เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ

ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสทิธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการ

ควบคุมภายในของหนว่ยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องคก์รมีแนวทางในการก าหนดระบบ

การควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนว่ยงานจงึได้ก าหนด

กิจกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรอืไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรอืผลเสียหายด้าน

การเงนิหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

 3.2 เพื่อให้มีขอ้มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอ้ตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย 

 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อกีทั้งยังเป็นการควบคุมหรอืลดความเสี่ยงของหนว่ยงานใหอ้ยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิ

แผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 

 5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.3 การรวบรวมผลการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 

 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผูบ้ริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 

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

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2. การใชท้รัพยากรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

 3. มขี้อมูลและรายงานทางการเงนิที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถอืได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 

 4. การปฏิบัติในหนว่ยงานเป็นไปอย่างมรีะบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่วางไว้ 

 5. เป็นเครื่องมอืช่วยผูบ้ริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดยีิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ้ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 

 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 

 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 10.4 มีการจัดการความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
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 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

*********************************** 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดิน วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ในฐานะหนว่ยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้

มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรอืเครื่องมอืในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน

กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหนว่ยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิน้

ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้

ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรอืลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ

สิน้เปลือง หรอืการทุจริตในหนว่ยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมตคิณะรัฐมนตรี 

 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรอืคาดว่าจะมีและจัดใหม้ีกิจกรรม

การควบคุมที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรอืลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ

ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จงึได้ก าหนดมาตรการการตดิตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผดิชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรอืบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ด าเนนิการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผดิพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ

สิน้เปลือง หรอืการทุจริตในหนว่ยรับตรวจ 

 3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรอืบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ

ควบคุมภายในของสว่นราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดิน  

ผูก้ ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

 3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนนิการ

บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  น าแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสว่นราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  รายงานผลการด าเนินการแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอ้มปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

 6.4 คณะกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ประชุม

พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ

หรอืไม่ หรอืจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดิน   ผู้ก ากับดูแลอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หนว่ยตรวจสอบภายใน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

 10.2 มกีารติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 10.3 มีการรายงานการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดินผูก้ ากับ

ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

 

*********************************** 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวา่เป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจงึ

มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน

ในองค์กรหรอืหน่วยงาน เพื่อให้มปีระสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม ตรวจสอบ 

ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน

เรื่องการบรรจุ แต่งตัง้ การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงนิเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสอืสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  

เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 

 3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ

โอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มกีารด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

 - แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีสว่นร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มกีารประชาสัมพันธ์ไปยังหนว่ยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน 

 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 - มีการตดิประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
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 - ในการบรรจุแต่งตัง้ได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมกีารแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตัง้ 

 - การบรรจุแต่งตัง้จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จะออกค าสั่งแต่งตัง้ได้ต้องไม่

ก่อนวันทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีสว่นร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการแจ้งผู้ที่มคีุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผูม้ีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน

ต าแหน่ง 

 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหนว่ยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน               

 - มีขัน้ตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูข้อรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหนง่ 

 - มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

 - มีการออกค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

 - ผูข้อรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรอืตรวจสอบการ

ด าเนนิการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 

 - การเลือ่นระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จะออก

ค าสั่งแต่งตัง้ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 

 การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหม้ีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรอืแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑใ์ห้

บุคลากรทราบ 
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 - มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ

เลื่อนขัน้เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดอืนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนขัน้เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

เชน่ ขอ้มูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ

ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พรอ้มเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล

การประเมนิที่ไม่เป็นธรรม 

 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงนิเดือนตามมตคิณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 

 ผลลัพธ ์

 ประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ

สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบรหิารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 

การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้

ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การเบิกจ่ายเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เจา้หนา้ที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจงึจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็น

รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ ส าหรับการใชป้ระโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม 

ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมกีระบวนการ

ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต สง่ผลใหก้ารด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้รเิริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงนิและการใช้

ประโยชน์ทรัพย์สนิเกิดความโปร่งใส ประชาชนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การรับ จ่ายเงนิขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

5. วิธีการด าเนินการ 

 - มีการแตง่ตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแตง่ตั้งกรรมการตดิตามประเมินผลการใช้จา่ยเงนิงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น

กรรมการ 

 - เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสอบถามขอ้สงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงนิ 

 - สรุปผลการรับ จา่ยเงนิขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ให้ประชาชนทราบทางช่องทางตา่งๆ 

เชน่ ทางเว็บไซต์ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิน้ปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

9. ตัวชี้วัด 

 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนนิงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จา่ยเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  ท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

****************************** 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้ด าเนนิการส่งเสริมการมสี่วน

ร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้

ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมโดยผา่นช่องทางหรือกลไกในการรว่มเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ

จัดจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ

ข้อมูลขา่วสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีสว่นร่วมหรอืการบริหารราชการใน

ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน

เข้ามามีสว่นร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี

ส่วนรว่มของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชนข์องประชาชน

เป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสนับสนุนใหต้ัวแทนภาคประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจา้ง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้

เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มกีารแต่งตัง้ให้มีผู้แทน

ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ให้ความส าคัญในการมตีัวแทนชุมชนเข้า
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ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผดิหากเกิด

ความเสียหาย 

 6.3 จัดประชุมให้ความรูค้วามเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่

และตัวแทนชุมชนมคีวามเข้าใจในบทบาทหนา้ที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง

ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ผลลัพธ์ 

 การจัดซือ้จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนรว่ม

ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

*************************************** 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ

บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งผูท้ี่

ได้รับแตง่ตัง้ให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผูค้วบคุมงาน จะต้องมคีวามรูค้วาม

เข้าใจในอ านาจหนา้ที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่า

ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะ

หากไม่เขา้ใจหรอืเข้าใจคลาดเคลื่อนหรอืปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหนา้ที่ความรับผดิชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเอง

ได้รับการแตง่ตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรอืบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้อง

รับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจา้ง 

ประกอบกับได้มกีารเชญิให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจรับงานจา้ง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัด

โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อใหผู้ท้ี่ได้รับแตง่ตัง้ให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจา้งมีความรู ้

ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผูไ้ด้รับการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง

ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรอืระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย 

 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 

 6.2 จัดอบรมให้ความรูแ้ก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 6.3 ท าหนังสอืเชญิคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ผลลัพธ์ 

 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจา้งอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

******************************* 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

ท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑ์ตา่งๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรูแ้ละยึดเป็น

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึน้เป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ

รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ ์หรอืขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑ์ตา่งๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ

หรอืการตคีวามข้อกฎหมาย ระเบียบ หรอืกฎเกณฑ ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลใหส้มาชิกสภาท้องถิ่น

และผูบ้ริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผูบ้ริหารท้องถิ่นตอ้งตกเป็นผู้กระท าผดิกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ส่งผลใหก้ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตอ้งล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จงึจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่นต้องมี

ความรู ้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑต์่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสทิธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผดิกฎหมายหรอืถูกตรวจสอบ 

 ดังนัน้ เพื่อให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ิน  มคีวามรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา 100 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจรติ และมีความรูค้วามเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจา้หน้าที่ของรัฐเรื่องการ

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิตกิาร ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้น

ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

 3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ิน 
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 3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้

ด าเนนิกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีความรู้ความเข้าใจในแนว

ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 

103 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จ านวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน  36 รวม  40 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 

 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน  เข้ารับการอบรม 

 6.3 อบรมใหค้วามรูโ้ดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 20,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้เพิ่มพูนความรูค้วามเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชแีสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ิน 
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 10.3 ผูบ้ริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีความรูค้วามเข้าใจมใิห้ด าเนินกิจการที่

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา 100 แหง่กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 10.4 ผูบ้ริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใดของเจา้หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

************************* 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชกิสภาท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูข้องสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ

และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจงึเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศกึษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ

ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรูแ้ละทักษะ

ด้านการปกครองสว่นท้องถิ่น มีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติหนา้ที่ รวมถึงมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ

ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรูไ้ปใช้ใหเ้ป็น

ประโยชน์ตอ่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จึงได้มกีารจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝกึอบรม

และศกึษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร 

พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจรญิก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสรา้งการเรยีนรู้และประสบการณ์การท างานใหก้ับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ

ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

 3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 

 3.3 เพื่อสง่เสริมใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จ านวน 36 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน และหนว่ยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 

 6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ

หนว่ยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรอืร่วมประชุมสัมมนา

แล้วแต่กรณี 

 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผูบ้ังคับบัญชาเพื่อส่ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรอืเข้าร่วมประชุม หรอืด าเนินการจัดฝกึอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่

รับผิดชอบ 

 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผูผ้่านการฝกึอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝกึอบรมเสนอประธานสภา 

โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
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 6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝกึอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน

เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 20,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหนา้ที่ 

 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 

 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 

 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จ านวน  36 ราย ได้รับการ

ฝกึอบรมและศกึษาดูงาน 

************************************** 
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4.3.2 ส่งเสรมิสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสรมิสมาชกิสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก

ส าคัญที่ใชส้ าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอสิระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 

ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ

เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี

บรรยากาศการท างานแบบมีสว่นรว่มและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความนา่เชื่อถอืให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่

ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จงึได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มบีทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหนว่ย

ตรวจสอบ โดยใหส้มาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อใหก้าร

ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้      อกีทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจรติได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝาุยบริหาร 

 3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   จ านวน  36  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีการด าเนินงาน 

 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจา้ง

โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ฯลฯ 

 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหนา้ที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาุยบริหาร 

 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

**************************** 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย

องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝาุยบริหารและฝุายสภาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝาุยข้าราชการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านีม้ีบทบาท

และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสว่นร่วมโดยให้มี

กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข

ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมกีารถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภา

กับฝาุยบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี

ส่วนรว่มในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง

ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใชอ้ านาจหรอืปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ

สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน

ร่วมในการท างาน 

 3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาุยบริหาร 

 3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน 

4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  จ านวน  36  คน 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

6. วิธีด าเนินงาน 

 6.1 แตง่ตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการรว่มในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 

เชน่  

 - แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  

 - แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  

 - แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 7 ศูนย์  
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 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

และต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

10. ผลลัพธ์ 

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  เป็นไปอย่างตอ่เนื่อง ตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน เกิดทัศนคตทิี่ดี 

*********************************** 
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4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสรมิให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวหรอืผลประโยชน์

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศลีธรรม เจ้าหนา้ที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 

หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือวา่มีการกระท า

คอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง

กับเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุง่เน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภบิาลของหน่วยงาน

ภาครัฐ ทั้งนี ้เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิด

ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดนิของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 

 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝาูระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนหรอืตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 เชญิคณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 

 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ 

คอร์รัปชันได้ 

 10.2 มกีารมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเป็นหนว่ยเฝูาระวังการคอรร์ัปชันใน

ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล  

***************************** 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณพีบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนว่ยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือขา่ยในการ

ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝาูระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้

ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี     ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 

 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในต าบลกวางโจน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 

 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  

 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผดิชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 

 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 6.5 เสนอผูบ้ริหารพิจารณาสั่งการ 

 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการรอ้งเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 5,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 จ านวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

 10.2 น าเรื่องที่ได้รับการรอ้งเรียนไปด าเนนิการปรับปรุงแก้ไข 

****************************** 


