
 

 

 
 
 

แผนปฏบิัตกิารปองกนัการทุจริต 3 ป  
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ของ 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 



 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 3 ป  

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

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ   ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤต ิ 
มิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

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

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางจึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลกลวยกวางตอไปองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางจึงประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี 10 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561       
 
 
 

             (นายไพบูลย  เชื้อทอง) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

 

 

 

 



คํานํา 
จากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง  และบทเรียนท่ีไดรับจากการแปลง

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผานมาสูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการ
ดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน   โดยจะตองตอบโจทยตอปญหา
หรือสถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง  และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางตอไป 
  

องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

สารบญั 

เรื่อง                         หนา  

สวนท่ี 1 บทนํา 
- การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร     1   
- หลักการและเหตุผล          1 
- วัตถุประสงคการจัดทําแผน        2 
- เปาหมาย          2 
- ประโยชนของการจัดทําแผน        3 

 
สวนท่ี  2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ    5 
  (พ.ศ. 2562 - 2564) แยกตาม 4 มิติ 

 
สวนท่ี  3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ  18 

 

ภาคผนวก 
ประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 1 

บทนํา 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้

ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ

หนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบัน 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก         

การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ

เพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทาง

ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ

ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2)สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3)สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5)สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคสวนตางๆ 
7)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 

1)โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต

พบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง 

กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการ

ทุจริต 

2)ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน

ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริต

มากยิ่งข้ึน 

3)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะการ

ทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ

โปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 
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4)การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 

ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือให

ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสราง

และโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5)การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําให

ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหา

ชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6)การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปนพิเศษถือ

วาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมี

ความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7)มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนยกยอง

คนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริต

เปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบัง

หลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

2. หลักการเหตุผล  

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติเปนปญหา ลําดับตนๆ  
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน ในสังคมไทย      
ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมวาเปน
องคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยูเสมอ   
ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผล 
ใหภาพลักษณ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชัน
ท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International  –  IT) พบวา ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยู ท่ี 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยู อันดับ
ท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร และประเทศ
มาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทย  ป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป  2558  ได ลําดับท่ี 101 
จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนให เห็นวาประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยู ในระดับสูง 
แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยได แสดงให เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน การทุจริต ไม
วาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใต อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United  Nations  
Convention  Against  Corruption-UNCAC)  พ.ศ.2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม    
การทุจริต  มาแลว  3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไม ไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการ
ทุจริตเปนปญหา ท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวย ปจจัยทางดานพ้ืนฐาน โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบน
พ้ืนฐานความสัมพันธ แนวด่ิง (Vertical  Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ ท่ีทําใหสังคมไทย 
ยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู ญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม    
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ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริตคอรรัปชัน เปนเรื่องปกติท่ียอมรับได 
ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต อดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยม และวัฒนธรรม
ไทยไปแลว ผนวกกับ  ปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลให 
การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได กลาวมา ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตร ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช อยู เปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป    
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสู การเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม    
ท่ีประชาชนไม เพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ และประชาชน เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิ      
ในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตาน
ทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให ประเทศไทยได รับการประเมินดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐ
ตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจาท่ีเปนอยในปจจุบัน      
ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติ มิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน                
6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตร ท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตร ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตร ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร ท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
               ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม  
ในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณ ของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3      
(พ.ศ. 2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางจึงไดตระหนัก และใหความสําคัญกับการบริหาร  
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยมวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ   
การปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือกําหนดแนวทางการ        
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน       
อันจะนําไปสูการปฏิบัติ อยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการปองกันและปราบปราม     
การทุจริตอยางแทจริง 

วัตถุประสงคการจัดทําแผน 
1. เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

2. เพ่ือสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิด  

ขอสงสัยในการประพฤติปฎิบั ติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน           

และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

3. เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

5. เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ

และเขมแข็ง 
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เปาหมาย 

  1)ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชน
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบของขาราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม     
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง      
สวนทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
  5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 
ประโยชนของการจัดทําแผน 

1. เปนกลไกและเครื่องมือท่ีสําคัญในการปองกันการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในองคกรสงผลใหการ

บริหารงานมีความโปรงใส 

2. จัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปญหาการ 

ทุจริตได 

3. กอใหเกิดความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนตอการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบล 

4. องคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติแลวจะสงผลถึง

ระดบัคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั 

(ITA)ดวย 
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สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป 
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางอําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 

1.1 สรางจิตสํานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก บุ ค ล า ก ร ท้ั ง
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการฝายการเมืองฝาย
สภาทองถ่ิน และฝายประจํา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กิจกรรม: พิจารณากําหนดใหมี โครงการฝกอบรม สัมมนา การศึกษา
ดูงาน การมอบหมายใหบุคคลในเปาหมายเขารับการศึกษาอบรมตาม
หนวยงานราชการจัดใหมีข้ึน 
วัตถุประสงค: เพ่ือใหบุคคลกลุมเปาหมายมีจิตสํานึกและตระหนักถึง 
1.1.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน โดยให
ความสําคัญในเรื่อง ดังตอไปนี ้

(1) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

(2) โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา 

และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓) โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 

1.1 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากรท้ัง
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการฝายการเมืองฝาย
สภาทองถ่ิน และฝายประจํา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 

(1) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 

(2) มาตรการ“เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปน
การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

(1) กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

(2) มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 

 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 

 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 

 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 

1.2 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

กิจกรรม:  รณรงคประชาสัมพันธตอตานการทุจริต 
วัตถุประสงค:  เพ่ือใหกลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบกิจการ ประชาชน
ทุกเพศวัย ทุกภาคสวน ไดตระหนักในการดําเนินกิจการ การประพฤติ
ตน โดย 
1.2.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการตอตานการทุจริต 
1) กิจกรรมรณรงคและจัดนิทรรศการในวันตอตานคอรรัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) 
 

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน
สาธารณะ 
1) โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน  

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
1) โครงการสนับสนุนหมูบานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 

89,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 

89,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 

   89,000 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคมท่ีไมทนตอ
การทุจริต 

1.3 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

กิจกรรม:  อบรม ประกวด ยกยอง การมีสวนรวมกิจกรรม 
วัตถุประสงค:  เพ่ือใหกลุมเปาหมาย มีจิตสํานึกและตระหนักใน
ความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ และตอตานการทุจริต 
1.3.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
1) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบล
กลวยกวาง (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
1) โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม 
1.3.3  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ 
1) โครงการสานสายใยรักในครอบครัว 
 

 
 
 
 

50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
 
 
 

50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 

 
 
 
 

50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 

มิติท่ี 1 รวม 8 โครงการ 2 กิจกรรม 3 มาตรการ 489,000 489,000 489,000  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 

กิจกรรม:  กําหนดใหมีนโยบาย/ประกาศ/คําสั่ง/ระเบยีบเปนแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค:  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 
1) กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 

 2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม:  กําหนดใหมีนโยบาย/ประกาศ/คําสั่ง/ระเบยีบเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานเพ่ือสรางกระบวนการท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบไดทุก
ข้ันตอน 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
1) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล           

2) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2.2.2 การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ 
1) กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

 
 
 
 
 
 
- 
- 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 
- 
- 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 
- 
- 

 

 

- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.3 การสรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ  โดยใหความสําคัญดังนี้ 
1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป” 

2) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบรกิารประชาชน” 

 
 
 
- 
 

- 

 
 
 
- 
 

- 

 
 
 
- 
 

- 

 

 2.3 มาตรการใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจหนาท่ีตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

2.3.1  มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการเก่ียวกับ
การบริการประชาชนในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ  สํานักงานและใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของอบต. 
1) มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ  

ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในเทศบาล 

1) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอน
การปฏิบัติราชการ 

 
 
 
- 
 

 

- 

 
 
 
- 
 

 

- 

 
 
 
- 
 

 

- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงานบุคคลในการดําเนิน
กิจการ ความประพฤติปฎิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1  ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม 
1) กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2.4.2  ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน 
1) กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
- 
 

 

- 

 

- 

 
 
- 
 

 

- 

 

- 

 
 
- 
 

 

- 

 

- 

 

 2.5  มาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบ หรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1  ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมและ
บริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
1) มาตรการ“การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลกลวยกวาง”  
  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 
 
 
 



 
- 12 - 

 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 2.5  มาตรการจัดการในกรณีได
ทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.2  ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฎิบัติราชการของ อปท. 
1) มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ” 
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรใน อปท.ท่ีปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
1) มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลกลวยกวางวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ” 

 
 
 
- 
 

 

- 

 

 
 
 
- 
 

 

- 

 
 
 
- 
 

 

- 

 

มิติท่ี 2 รวม – โครงการ 7 กิจกรรม 7 มาตรการ ไมใชงบประมาณ  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การสงเสริมบทบาทและ
การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีของ อปท.
ไดทุกข้ันตอน 

3.1.1  จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ 
1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลกลวยกวางใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
3.1.2  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี อปท.ตองเผยแพรใหประชาชนทราบ 
1) โครงการ“อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540” 

3.1.3 มีการประกาศ เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน
ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
1) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพยสินของ อบต. และการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงิน   
การคลัง”                             

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

 
- 

 

 3.2  การรับฟงความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน 
1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน/แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
 
 

40,000 

 
 
 

40,000 

 
 
 

40,000 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การสงเสริมบทบาทและ
การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.2  การรับฟงความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

3.2.2  มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขได
โดยสะดวก 
1) มาตรการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวน
ตําบลกลวยกวางรับเรื่องราวรองทุกขท่ีสํานักงาน/ท่ีทําการกํานัน
ผูใหญบาน/รานคาชุมชน 
3.2.3  มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน ผู
รองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง  ระยะเวลาและแจงผลการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
1) โครงการ อบต. เคลื่อนท่ีบริการประชาชน 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 

15,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
15,000 

 
 

 
- 
 
 
 
 

 
 

15,000 

 

3. การสงเสริมบทบาทและ
การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.3  การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

3.3.1  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณ 
1)มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 
3.3.2  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสด ุ
1) กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 

3.3.3  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
1) มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง 

 
 
- 
 

- 

 

- 

 
 
- 
 

- 

 

- 

 
 
- 
 

- 

 

- 

 

มิติท่ี 3 รวม 3 โครงการ 2 กิจกรรม 4 มาตรการ 75,000 75,000 75,000  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.1  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน 

4.1.1  มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล 
1) มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําป
งบประมาณ 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 
1) กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2) กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหาร
สวนตําบลกลวยกวาง 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 

 

 4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย ขรก.พนจ. 
1) มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล

การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงานประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสิน

ของทางราชการ 

1) กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จาย และการใชประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 

4.2.3  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ ภายใตระเบียบขอบังคับของกฎหมาย 
1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 
 

 

 4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

4.3.1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลใหมีความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบท่ี
กําหนดไว 
1) โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร 
และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
4.3.2  สงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏบิัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบท่ีกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
1) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 
 
 

30,000 
 
 
 
 

 
- 

 

 

 
 
 

30,000 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

 
 
 

30,000 
 
 
 
 

 
- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
 2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

4.4.1  สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
1) มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
2) กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต             
1) มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริต  

 
 

- 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
- 

 

มิติท่ี 4  รวม 4 มาตรการ 6  กิจกรรม 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000  

รวมท้ังส้ิน 
 จํานวน        8       โครงการ                     

                      จํานวน      17       กิจกรรม 
 จํานวน      18      มาตรการ                                        

จํานวน    
594,000 

บาท 

จํานวน    
594,000 

บาท 

จํานวน    
594,000 

บาท 
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สวนท่ี 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

1.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
……………………………………………………………………………………. 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลําดับที่ 1. โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกท่ีมา
กับกระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวของ
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซ่ึงไดรับมอบหมายภารกิจ
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกร
เพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีคุณธรรมจริยธรรม 
เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน
การเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 
 3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล 
กลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลกลวยกวาง บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและ
เห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ
ถวายทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564  
8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการ
สรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม 

10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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ลําดับที่ 2. โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา  
และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลกลวยกวาง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละ
ประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมู
คณะอีกอยางท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึงถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะ
เขามารับบริการท่ีองคกรนั้นๆ 
 และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
ดังกลาวนี้ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน 
 3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน
ทับซอน 
4. เปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จํานวน 60 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลกลวย
กวาง โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุก
จิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 



- 21 - 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินมาต่ํากวารอยละ ๘0 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการตอตาน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 22 - 
 

ลําดับที่ 3. โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆ แลว ยอมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไร
อุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือ
เจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางานสูง
แลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดย
ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความ
ทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการ
หรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความ
เจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหง     
ธรรมาภิบาล 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริตข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข 
รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอ
ตนเอง ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
 2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน 
ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 
 2.4 เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 
4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จํานวน 60 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 - 2564 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
 6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและ
เกิดความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง 
 10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริต และเจตคติตอ
องคกรตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 
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ลําดับที่ 4. มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
ขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง” 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล 
กลวยกวาง” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
กลวยกวาง โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กําหนดให
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน  
สวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชน
ดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไม
บิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการ
แสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใช
เปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหาร
สวนตําบลกลวยกวาง ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร    
สวนตําบลกลวยกวาง” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ 
 
 
 



- 25 - 
 

 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง เปดเผยเปน
การท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน
ของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
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ลําดับที่ 5.  มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 25๖2 - 256๔) มุงสู
การเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต       
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา   
รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหาร  
สวนตําบลกลวยกวาง จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 25๖2 -  256๔) ไปสูการ
ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูก
จิตสํานึก 
 2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 
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ลําดับที่ 6. กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุครากรขององคการบริหาร           
สวนตําบลกลวยกวาง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) 
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชน  ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร 
ตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนอง     
หรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึง
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบล เพ่ือให
พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน 
เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรู เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
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ลําดับที่ 7. มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัด
ใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่อง
เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับ
การปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน 
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติให
เปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีใน
ภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึง
ปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
รวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทา
ระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
 3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชัน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3. ตรวจสอบความถูกตอง 
 4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 5. แจกจายใหบุคลากร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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1.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

 
ลําดับที่ 8. โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว  

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทศันในชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แหลงทองเท่ียว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไมท่ีผิด
กฎหมายไดเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึงสงผล
กระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก 
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะสามารถชวยให
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานไดพยายามคิด
คนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงพระองคทานไดเสนอ
วิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพ่ือประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 
3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยู
อาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใช
สอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน
มากท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
และในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จํานวน 
13 หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได 
เปนตน 
 4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลกลวยกวาง จํานวน 13 หมูบาน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง โดย
บูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  
 4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางผูนําชุมชนกลุมตางๆ 
ท้ัง 13 หมูบาน ไดแก ผูนําหมูบาน ประธานกลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน เชน ปาชุมชน แหลงน้ํา คู คลอง ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล     
กลวยกวาง 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ    
(กลุมรวมทุกชุมชน) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน     
(กลุมยอยแตละชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน) 
 6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทําความ
สะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ
สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
กลวยกวาง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน 
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ลําดับที่ 9. โครงการสนับสนุนหมูบานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ช่ือโครงการ : โครงการสนับสนุนหมูบานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ตามท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ไดจัดทําโครงการศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการคนหาหมูบานท่ีผานเกณฑ และสามารถเปนหมูบานตนแบบ เพ่ือสงเสริม
ใหประชาชนนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และเปนเปาหมายของการพัฒนา
หมูบาน โดยจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดใชความรู ความเขาใจและประสบการณตลอดจน
นําแนวทางในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาหมูบานใหเปนหมูบานตนแบบการพัฒนา 
โดยสามารถเปนแหลงเรียนรูในการพัฒนาตนเองใหเขมแข็ง  ชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการ
ของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของประชาชน โดยใช
กระบวนการแบบมีสวนรวมของคนในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงจัดทําโครงการสนับสนุน
หมูบานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรประชาสัมพันธ ตลอดจนสงเสริมการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู
การพัฒนาเปนแบบอยางใหหมูบานอ่ืน ๆ ตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมูบาน 
 3.2 เพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการหมูบานแบบบูรณาการ 
 3.3 เพ่ือสรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ครัวเรือนตนแบบ ไมนอยกวา 30  ครัวเรือน ในหมูบานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของพ้ืนท่ีตําบลกลวยกวาง  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดอบรมใหความ เพ่ือสงเสริมครอบครัวพัฒนาในหมูบานตนแบบ 
 6.2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 6.3 การดํารงชีวิตแบบพอเพียง  2  กิจกรรม 
 6.4 ประเมินผลความสุขมวลรวม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๘9,๐๐๐  บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 หมูบานตนแบบ สามารถใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมูบานได 
 10.2 หมูบานสามารถบริหารจัดการหมูบานบูรณาการได 
 10.3 ประชาชนสามารถมีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 
 10.4 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

ลําดับที่ 10. โครงการสรางภูมิคุมกันทางสงัคมใหเด็กและเยาวชนตําบลกลวยกวาง 
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลกลวยกวาง 
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ัง
ในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมี
หนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9)      
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6  
ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริม
การดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลกลวยกวาง (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกัน
และคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปน
การปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง  
มีความซ่ือสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง 
มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง 
ทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 
4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลกลวยกวาง จํานวน ๒๕๐ คน 
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 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณท่ี
ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 
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ลําดับท่ี 11. โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเขาคายคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก 
ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึด
เหนียวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการ
ดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงพายาเสพ
ติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ เปนกลุมคนท่ีมีพลังอัน
สําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชน
เปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชน กลาคิด กลาทํา           
กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนท่ีมีคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคา 
ของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปน
ผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความ
เจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม      
มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหาร  
สวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบ
กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน ตามมาตรา 16 ขอ 11 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี    
ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดจัดทําโครงการ “เขาคายคุณธรรม” ซ่ึงเปนโครงการท่ีชวย
พัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา  
อันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต เพ่ือใหเด็กและเยาวชนนําธรรมะนําหลัก         
คําสอน ท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและ   
นําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 3.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา 
เปนแบบอยางท่ีดีในสังคม 
 3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม
 3.4 เพ่ือปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ตอตนเองและสังคม และประเทศชาติบานเมือง 
4. เปาหมาย 
 เด็กนักเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จํานวน 200 คน 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักสงฆพุทธอุทยานสถานธรรมดอนแกวหวยวะบานโนนสําโรง  /องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
8. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ 
 2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีไดรับทราบ 
 4. ดําเนินการจัดกิจกรรม 
 5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป 
9. งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางท่ีดี
ในสังคม 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 
 4. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 
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ลําดับที่ 12. โครงการสานสายใยรักในครอบครัว 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสานสายใยรักในครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึด
ติดอยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 
ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเปน
ปญหาท่ีตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว 
หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
เกง ดี มีประโยชน เม่ือเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการสานสายใยรักใน
ครอบครัว รวมกับศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลกลวยกวาง  คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลกลวยกวางโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสานสายใยรักในครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน   
ใหเปนสถาบันครอบครัวท่ีเขมแข็ง ใหสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจน
สํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และ
เสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผู เขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิด
ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ 
 3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน 
 3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 
 3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 3.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ครู อาจารย คณะ
ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ 
 6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 5๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษาฯ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในเขต
องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค 
 10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง 
 10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย 
 10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

10.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัตริาชการ 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

......................................................................................................... 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

ลําดับที่ 13. กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว      
3 ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาต ิ       
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ      
โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับ  
การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป    
พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน 
เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําได
เทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความ
ขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย                             
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สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี ้  
ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ี
คนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ี
คนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน 
และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแค      
เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใสมีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 ป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
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10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย  1  ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ปจํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริตของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางได 

- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 

ลําดับที่ 14. มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏบัิติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง          
เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบล            
ใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน  การพัฒนางานขององคกร    
จะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมี
มาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางาน
ได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการ
ใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม  
ถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร    
สวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการ      
มีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงได
จัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ 
ตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จํานวน  1  มาตรการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ 
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จํานวน 
1  มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางไมนอยกวา 
90 % 
  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริตของเจาหนาท่ีได 
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ลําดับที่ 15. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง/พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล โดย
แตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงาน
สวนตําบล ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.2 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล โดยประกอบดวย ประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และพนักงานสวนตําบล ท่ีรับผิดชอบงานการ
เจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลกลวย
กวาง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษา
และเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลกลวย
กวาง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวน
ตําบลกลวยกวาง เสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคมของปงบประมาณ 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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ลําดับที่ 16. กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดย
เปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ี
จะใชราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได    
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลกลวยกวางทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
ท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
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  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบลกลวยกวาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา  3  ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ
ท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
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ลําดับท่ี 17. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564  วันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันท่ี 30 กันยายน  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 50- 
 

ลําดับท่ี 18. มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาว
ไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปน
ธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมา
ประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ 
ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการ
ตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงมีการ
นําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใส
ยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความ
เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ
ใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 
 6.4 จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผู
พิการ 
 6.5 จัดใหมีปายสองภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 
ลําดับที่ 19. มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการ
แลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและ
แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวน
ตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
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ลําดับที่ 20. มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง หรือ
หัวหนาสวนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
กลวยกวาง หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

 
ลําดับที่ 21. กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดเีดน ผูทําคุณประโยชน 

หรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขา
รวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวมถือ
วาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนตําบลกลวยกวาง ผูท่ีทําคุณประโยชนหรือ
เต็มใจเขารวมในกิจกรรม องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางอยางสมํ่าเสมอ องคการบริหารสวนตําบลกลวย
กวางจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน 
องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตําบล    กลวยกวาง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลท่ีควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร 
ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีคานิยม ยกยอง                                                                    
เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลกลวยกวาง 
 3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลกลวยกวาง มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการ
คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางมีคานิยม ยกยอง เชิดชู 
และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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ลําดับที่ 22. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร 
พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใช
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตอง
หันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิด
ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย 
และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลกลวยกวาง คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิม
รายไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงให
สอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนํา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ประจํา
ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร 
4. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลกลวยกวาง 
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 5.3 มอบใบประกาศนยีบตัร 
 5.4 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน 
10. ผลลัพธ 
 10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 10.2 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรู
เกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบลกลวยกวางได 

10.3 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรู
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 
ลําดับที่ 23. มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัตริาชการ” 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให
กลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดีข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ลําดับท่ี 24. มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการทุจริต
จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดจัดทํามาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
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 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
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ลําดับท่ี 25. มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดจัดทํา
มาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชน
หรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอ
รองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการ
ชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทาง
หนึ่งดวย 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ยึด
ม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
4. เปาหมาย 
 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษา
ในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี 
โดยมิชอบ 
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 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจ     
แกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
........................................................................................................... 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 

ลําดับที่ 26. มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง           
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการ
ของหนวยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดย
มีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการ
บริหารสวนตําบลกลวยกวางใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง โดยมีงาน
ศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชน
สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น
และใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร    
สวนตําบลกลวยกวาง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จํานวน 1 แหง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง (ภายในศูนยบริการรวม องคการบริหาร
สวนตําบลกลวยกวาง) 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
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 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบ
ตามรายการท่ีกําหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,๐๐๐  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
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ลําดับท่ี 27. กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทํางาน          
ท่ีจําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใส     
ในการทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล    
หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” 
และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช
สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง 
รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน    
จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทน
ชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส 
และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวาง อบต.
กับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูเขารวมอบรม   จํานวน  ๑๐๐  คน 
 (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน ๙0 คน) 
 ผลการเรียนรูเฉลี่ย   รอยละ  80 
 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ  80 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู 
 ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 1๐,๐๐๐บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนผูเขารวมอบรม 
 รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
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ลําดับที่ 28. กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ 
องคการบริหารสวนตําบล และการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลงั” 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได  
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกัน  
มิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจางจัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ินและการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการ
คลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลและปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธของ
องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ของ อบต. ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 
ลําดับที่ 29. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน/แผนพัฒนาทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน/แผนพัฒนาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบท
ชุมชนประจําปทุกป เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ประจําป     
พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกลวย
กวาง ในปถัดไปสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบท 
ชุมชน ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
 3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล
กลวยกวาง 
 3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 13 หมูบาน ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลกลวยกวาง สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
 6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
 6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
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 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 13 หมูบาน ระหวาง
เดือนมีนาคม – เมษายน ของปงบประมาณ 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 4๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละหมูบาน 
 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล 
 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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ลําดับท่ี 30. โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีบริการประชาชน 
1. ช่ือโครงการ : โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีบริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึง
ไดจัดทําโครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหเทศบาล
ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเอง
หรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูก
ท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ องคการบริหารสวนตําบล
ซ่ึงอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบล ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กําหนดใหออกองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง แตละหมูบาน  
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด 
 ๓. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี 
 ๔. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
 6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
ในเดือนมีนาคม ของปงบประมาณ 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 15,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงไดเขารวมโครงการฯ ไดรับ
บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลอยางท่ัวถึง 
            10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมี
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล และ
ความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ลําดับที่ 31. มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบล 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางและ
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จํานวนไมนอยกวา ๕ 
คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลกลวยกวาง เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
กลวยกวางและรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดวย
ความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
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ลําดับที่ 32. กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหม
และมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดจัดทําโครงการ 
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป ข้ึนทุกป เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ อีกทางหนึ่งดวย 
4. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
จํานวนไมนอยกวา 140 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2 แตงตั้งคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
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ลําดับที่ 33. มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
กลวยกวาง  อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยาง
แข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 13 หมูบาน 
5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
กลวยกวางอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางใน
หลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการ
เปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการ  
ตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลกลวยกวาง 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

 4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 
 4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

.......................................................................................... 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

 
ลําดับที่ 34. มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
กลวยกวางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบยีบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง เปนไปอยางถูกตอง
และเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ   
ท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง  
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล/พนักงานจางทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก          
ขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
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 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัตงิานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน    
มากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 
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ลําดับที่ 35. กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ 
โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี
ทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน 
จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเปน
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ 
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงาน        
ท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ 
ท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ 
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง / ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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ลําดับที่ 36. กิจกรรมตดิตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุม
ภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ 
ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยาง
สมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และให
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายใน
เวลาท่ีกําหนด 
 3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง นําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการ
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง รายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองคการบริหารสวนกลวยกวาง 
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 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม 
หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรอืการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 
 

ลําดับที่ 37. มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล 
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง เปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงต้ังการ
โอน ยาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ครูผูดูแลเด็ก พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงต้ัง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
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 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบานและมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี
ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จะออกคําสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลกลวยกวางไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 
ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินท่ีไมเปนธรรม 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย 
ขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
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ลําดับที่ 38. กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย  
และการใชประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย 
เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ 
จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ี
ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ-รายจายของ
องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางเกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 
เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลกลวย
กวาง ทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
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ลําดับที่ 39. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสาร
และแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการ
ปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับ
ภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางให
เกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 
4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

 
ลําดับที่ 40. โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร  

และสมาชิกสภาทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความ
ขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหา
ดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย 
คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลให
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไม
ตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู
ดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จํานวน 4 คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกลวยกวางจํานวน 25 คน รวม 34 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการ
อบรม 
 6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 3๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลกลวยกวาง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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ลําดับที่ 41. กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน           
ของฝายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
องคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ 
โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 
4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จํานวน 25 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
 6.2 แตงต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 
ลําดับที่ 42. มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวมหากใช
ตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชัน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิด
ความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชัน
ได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ระดับ  อบต. 
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ลําดับที่ 43. กิจกรรมการติดหนังสือประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาค
สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําหนังสือประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณศาลาประชาคมหมูบาน 
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท/บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.๔ เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.๕ ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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ลําดับที่ 44. มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
2552 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธี
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต        
ซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี
ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน   
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ิน             
ใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไป
ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปน
โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ในการรวมคิด 
รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงได
จัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
กลวยกวาง เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบล  
กลวยกวาง 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง 
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
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 3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลกลวยกวาง ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
 5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางกับบุคคล องคกร  
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
เรื่อง   ประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง

........................................................... 

 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560,พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
พ.ศ. 2540, พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 
10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ   
มิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปน
ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวก  
แกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน  
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปซ่ึง
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพ่ือกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางตอไปและเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุก     
ภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐาน       
ความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance 
& Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงไดประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลกลวยกวาง เพ่ือกําหนดเปนนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสของ อบต.ฯ  ใหมีมาตรฐาน   
และยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางดังนี้ 

1. นโยบาย นโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริตและตรวจสอบได 
แนวปฏิบัติ          1)  มีการกําหนดนโยบายดานความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ชัดเจน และ 

        ประกาศใหประชาชนทราบและแจงเวียนทุกสวนราชการทราบ 
        และถือปฏิบัติ 

    2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหบริการ 
         ตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็ว ถูกตอง  
                             เสมอภาพ โปรงใส และเปนธรรม 
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    3)  มีการปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากร มีความรูความเขาใจ 
         ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         มาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

2.  นโยบาย  การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีชองทางประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอยางนอย 3  ชองทาง 
   2)  มีคณะทํางานการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคกร 
   3)  มีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทํามาตรฐานความโปรงใส 
   4)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทํามาตรฐานความโปรงใส 
   5)  มีการจัดซ้ือ จัดจาง ดวยความโปรงใสทุกข้ันตอนท้ังภาคเอกชน  
                           ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

3. นโยบาย  การตรวจสอบการทํางานภายในองคกร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองคกร 
   2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแตละสวนราชการ 
   3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบท่ีกําหนด 

4. นโยบาย  ระบบการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีในการรับผิดชอบเรื่องราว 
         รองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
   2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
   3)  มีคูมือการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
   4)  มีชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
                           มากกวา 2 ชองทาง 

5. นโยบาย  มีกําหนดมาตรฐานการใหบริการและการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 
           ของแตละสวนราชการ 

                     แนวปฏิบัติ        1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแตละสวนราชการอยางชัดเจน 
  2)  มีการลดกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการประชาชน 
  3)  มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหประชาชนทราบ 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นายไพบูลย   เชื้อทอง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
เรื่อง   เจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล    
ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต          
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี  
ความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกัน   
และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอม  
อํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560 - 2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  ซ่ึงยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”  

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพ่ือกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวางตอไปและเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุก     
ภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐาน       
ความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance 
& Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง จึงประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลกลวยกวาง เพ่ือกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสใหเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยม
สําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ังท่ีจะ
นําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงใหสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ถือปฏิบัติและการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 
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      1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน 

ดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
                2.  ปลูกฝงคานิยมและทัศคติใหบุคลากรในสังกัด  มีความรูความเขาใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
 3.  ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอนและเปดโอกาส
ใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผย
ขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 4.  ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
ดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 5.  กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

(นายไพบูลย   เชื้อทอง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


