
                         รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

*********** 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา

ท้องถิ่น และฝ่ายข้าราชการประจ า และฝ่ายลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครอง ได้เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่น ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด วิสัยทัศน์และรูปแบบการบริหารในการ
ที่จะด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และท าให้หน่วยงานมีความเข้มแข็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
สถาบันหลักที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นองค์กรพัฒนาโดยตรงควบคุม ดูแลใกล้ชิดกับประชาชนในระดับ
รากหญ้า ในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้น าท้องถิ่นให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม การมีมนุษย์สัมพันธ์และการ
ให้บริการที่ดี จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ ในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น ผู้น าองค์กรท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ผู้น าที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีวุฒิภาวะต่างกัน เช่น ต่างเพศ ต่างวัย ต่างระดับ
การศึกษา ต่างศักยภาพทางปัญญา และประสบการณ์การด าเนินการร่วมกันอาจเป็นปัญหาอยู่บ้าง ดังนั้น โครงการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเป็นโครงการหนึ่งที่หวังที่จะให้เกิดการสร้างความเข้าใจ  สร้างสัมพันธ์ภาพและสร้างศักยภาพใน
การท างานร่วมกันอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ต่อสังคมอย่างจริงจัง และเพ่ือสร้างพลังให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพโดยมีประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเปูาหมายส าคัญ  

เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ในด้าน
ต่างๆ ทั้งในด้านความรู้ ควบคู่ไปกับด้านคุณธรรม และจริยธรรม จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและ
สัมมนา เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาด าเนินงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลประโยชน์อันจะเกิดกับพ่ีน้องประชาชน
อย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
3.2 เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.3 เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หารือแนวทางการด าเนินงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ 

เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลประโยชน์
อันจะเกิดกับพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    1313  

 
 



 
 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ แจ้งหลักสูตรการฝึกอบรม 
6.2 ส ารวจความต้องการของผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุในการ

เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว 
6.3 ประสานงาน กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือจัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุในการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนั้นๆ 
6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในการเข้ารับการฝึกอบรม 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณ 
           ปีละ  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุมีจิตสานึกด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
10.3 เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หารือแนวทางการด าเนินงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ   

เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลประโยชน์
อันจะเกิดกับพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง 
                      
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    1144  

 
 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความ

สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีก
ด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื่อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและ
หมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของ
ประชาชนร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั่น หลักส าคัญของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม (Rule of law) หลักคุณธรรม (Ethic) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Public Participation)หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
หลักความคุ้มค่า (Value for Money) และ ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล
เหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับองค์กร จะต้องค านึงถึงกรอบ
เปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม (Rule of law) 
หลักคุณธรรม (Ethic) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Public Participation) หลักความ
รับผิดชอบ (Accountability) หลักความคุ้มค่า (Value for Money) ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ น าไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุก
ขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กรปกครองส่วนต าบลประทัดบุ 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุนต าบลประทัดบุ    1155  

 
      



 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 6.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 6.5 ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 

6.6 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและ

ความซื่อสัตย์ 
 10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุ กขั้นตอนและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    1166  

 



 
 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 อบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการมีสาเหตุส าคัญมาจากพ้ืนฐานทางจิตใจของ
บุคลากรที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม สภาพแวดล้อมและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไร้พรมแดน ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือเป็น
รากฐานส าคัญในการสร้างจิตสานึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละ มีจิตอาสา ชื่อสัตย์ สุจริต และมี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อันจะน าไปสู่การสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน  

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การฝึกปฏิบัติธรรม 
รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละ มีจิต
อาสา ชื่อสัตย์ สุจริต และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นเข็มทิศน าทางสู่แนวทางการปฏิบัติ พร้อมได้คัดเลือกให้รางวัลกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือ
เป็นการยกย่องเชิดชูให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลถือ
ปฏิบัติเป็นตัวอย่างต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
3.2 เพ่ือสร้างจิตสานึกท่ีดี รู้จักการให้ การเสียสละ มีจิตอาสา ชื่อสัตย์ สุจริต และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   

อันเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 
3.3 เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือให้บุคลากรในสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างต่อไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และวัดต่างๆ ตามความเหมาะสม 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 6.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    1177  

 



 
 
 
 6.5 ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 

6.6 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณ 
         ปีละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เพ่ิมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
10.2 สร้างจิตส านึกทีดี่ รู้จักการให้ การเสียสละ มีจิตอาสา ชื่อสัตย์ สุจริต และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่     

อันเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 
10.3 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือให้บุคลากรในสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    1188  

 



 
 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดแย่งแห่งผลประโยชน์ หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)  แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย 
มิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม  

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนประทัดบุ อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ด าเนินโครงการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3.2 เพ่ือปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป   

5. พื้นที่ด าเนินการ  
             องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
 6.2 ประชุมคณะท างานฯ 
 6.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    1199  

 



 
 
 
 6.4 จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5 จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และใช้
แอปพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 6.6 จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้ อนต่อ
สาธารณชน 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้ อน โดยได้รับเกียรติบัตร

ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 10.2 คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.3 รายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    2020  

 



 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

  1.2.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 

ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ ที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ 

ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม เจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ จัดท าบริการสาธารณะ ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงจัดท าโครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต เพ่ือแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนเกิดการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการปูองกันการทุจริตในเขตพ้ืนที่ต าบลประทัดบุ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตต าบลประทัดบุได้แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกัแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตนการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    2121  

 



 
 

   

5. พื้นที่ด าเนินการ  
             องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอโครงการแก่คณะผู้บริหารเพื่ออนุมัติโครงการ 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
6.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต  
6.4 ติดตามประเมินผล  

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณ 
           ปีละ  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนเกิดการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
10.2 สร้างเครือข่ายในการปูองกันการทุจริตในเขตพ้ืนที่ต าบลประทัดบุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุบลประทัดบุ    2222  

 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การ

เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส 
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในพื้นท่ี   
5. พื้นที่ด าเนินการ  
             องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 6.2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 6.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  
7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 10.2 มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 10.3 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 10.4 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหารส่วนต าบลประทัดบุ    2323  

 
   
 



1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปุาไม้เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญยิ่งของประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ผลจาก

การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ผ่านมา ทาให้มีความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ
การเกษตรของประชาชนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการบุกรุกท าลายปุาอย่างรุนแรง ท าให้พ้ืนที่ปุาไม้ลดลงเป็น
จ านวนมาก ส่งผลเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องการ ขาดแคลนไม้ใช้สอย
ภายในประเทศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่นานา
ประเทศตระหนักและมีการรณรงค์อย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องฟ้ืนฟู ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปุาไม้
ให้กลับคืนมาดังเดิม  

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามภารกิจในด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกปุาของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงได้
จัดท าโครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนได้
ตระหนัก ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
ตามท่ีสาธารณะ และสองข้างทาง ช่วยกันดูแลรักษาปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไปในอนาคตต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจให้องค์กร และประชาชนทั่วไป ได้เห็นความส าคัญของการ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
3.2 เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบการจัดการพ้ืนที่

กับภารกิจของหน่วยงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.3 เพ่ือลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากรน้ า ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในพื้นท่ี   

5. พื้นที่ด าเนินการ  
             ที่สาธารณะองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอโครงการแก่คณะผู้บริหารเพื่ออนุมัติโครงการ 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
6.3 ด าเนินการโครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ  
6.4 ติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    2424  

 
 



 
 

8. งบประมาณ 
          ปีละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์

ทรัพยากรปุาไม้ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
10.2 ปุาไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบการจัดการพ้ืนที่กับภารกิจของ

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
10.3 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาปุา เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะ

โลกร้อน และลดภาวะวิกฤติตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    2525  

 



  1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนแก่พสกนิกรชาวไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง
ระดับประเทศ มาโดยตลอด ตั้งแต่เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยให้ด าเนินไปตามสายกลาง
และความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง ตลอดจนใช้ความรู้ 
ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท า  

สตรี คือ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในแทบทุกด้าน อีกทั้งยังต้องแบกรับภาระงานบ้าน ดูแล
บุตร จัดหาอาหาร ดูแลสุขภาพของสมาชิกภายในครอบครัว เมื่อเกิดการเจ็บปุวย  สตรีเป็นผู้ให้ความรักและความ
อบอุ่นแก่บุตร ขัดเกลา สั่งสอน แต่ในปัจจุบันค่านิยมเหล่านั้นได้เปลี่ยนไป สตรีกับบุรุษมีความเสมอภาคกันแม้ว่า
สังคมจะหมุนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่กิจกรรมและบทบาทของสตรีในแต่ละด้านยังคงมีความส าคัญเสมอมา  สตรี
เป็นผู้มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ได้ถูกละเลยในการน าศักยภาพที่มีอยู่ของสตรีมาใช้ให้เป็นประโยชน์  
ดังนั้นบทบาทของสตรีสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้โดยการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ คือ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอสมควร พออยู่ พอกินตามอัตภาพ 
และฐานะของตนเอง   

จากแนวคิดและหลักการในข้างต้นองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงจัดท าโครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง  
3.๒  เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการพัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิตให้กับสตรีภายในชุมชน 

รวมทั้งการน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองและขยายผลแก่สตรีกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป 
3.๓ เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรสตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
แกนน าสตรีและแกนน าพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
             ที่สาธารณะองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
๔.๑ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ 
๔.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๔.๔ ด าเนินงานตามโครงการ 
๔.๕ สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    2626  

 



 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณ 
          ปีละ  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑  กลุ่มสตรีมีความรู้ ความเข้าใจในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  

10.๒  กลุ่มสตรีเกิดการพัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิตให้กับสตรีภายในชุมชน รวมทั้งการ
น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองและขยายผลแก่สตรีกลุ่มอ่ืนๆต่อไป 

10.๓ กลุ่มสตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    2727  

 
 



 
1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจัดงานวันเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ประเทศไทยก าหนดให้ทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ มีบทบาทและภารกิจหลักในการ

สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน     โดยก าหนดมาตรการ กลไก และส่งเสริมสนับสนุนทาง
วิชาการและทรัพยากรในการด าเนินการของเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการด าเนินการของเครือข่ายเด็กและเยาวชน
ในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาบทบาททางสังคมของเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนก าหนดมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือเด็กและ
เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความม่ันคงของชีวิต รู้จักการต่อต้านการทุจริต รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาบทบาททางสังคมของ
เด็กและเยาวชน ตลอดจนก าหนดมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
เพ่ือเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงของชีวิต รู้จักการต่อต้านการทุจริต รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงจัดงานวันเยาวชน โดยก าหนดจัดทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
           3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
           3.2 เพ่ือให้เยาวชนมีพ้ืนที่สร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
           3.3 เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนและทุกภาคส่วน
ของสังคมได้ตระหนักในความส าคัญของเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนที่มีคุณลักษณะ
และมีผลงานดีเด่น รู้จักการต่อต้านการทุจริต สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและ
เยาวชนได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เด็กและเยาวชนในเขตต าบลประทัดบุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหรือสถานที่ต่างๆ ที่เหมาะสม  

6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ตรวจสอบงบประมาณ 
๖.๒  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๓  จัดงานวันเยาวชน 
๖.๔  ติดตามประเมินผลตามโครงการ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    2828  

 



 
 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกปี 

8. งบประมาณ 
         ปีละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
          10.2 เพ่ือให้เยาวชนมีพ้ืนที่สร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
         10.3 เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนและทุกภาคส่วน
ของสังคมได้ตระหนักในความส าคัญของเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนที่มีคุณลักษณะ
และมีผลงานดีเด่น รู้จักการต่อต้านการทุจริต สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและ
เยาวชนได ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    2929  

 
 

 



  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตส านึกของคนในชาติให้
มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต  

 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่
กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 

 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เด็กและเยาวชนในเขตต าบลประทัดบุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหรือสถานที่ต่างๆ ที่เหมาะสม  

6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ตรวจสอบงบประมาณ 
๖.๒  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๓  จัดงานวันเยาวชน 
๖.๔  ติดตามประเมินผลตามโครงการ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ปีละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    3030  

 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

*********** 
 2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  2.1.1 สร้างมาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่งมุ่งสู่

การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต    ทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตาม
กรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
โดยไดย้ึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่
การรับรู้ของสาธารณชน 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    3131  

 



 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปูองกันการทุจริตและต้านการทุจริต  

 6.2 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.3 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.4 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 6.5 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.6 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
10.2 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
] 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    3232  

 



 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการสร้างความโปรงใส่ในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พนักงาน และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญ
กับการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้

ปรากฏชัดเจน  
 3.2 เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 3.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และปูองกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุหรือสถานที่ต่างๆ ที่เหมาะสม  

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 

 6.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 6.3 จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 6.4 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร  
 6.5 ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6.6 ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    3333  

 



 
          

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

 10.2 แนวทางปูองกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระบียบ 
 10.3 กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 10.4 ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 
 10.5 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    3434  

 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท า
ให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ 
และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ
ออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ 
 
 

แผนปฏิบัติกาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตรปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    3535  

 



 
 
 
 

6. วิธีด าเนินการ 
        6.1 ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
        6.2 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
        6.3 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
        6.4 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
        6.5 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

 10.2 ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.3 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    3636  

 



 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุให้ความส าคัญ เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิด โอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงได้จัดท า
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
3.2 เพ่ือปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
3.3 เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดประชุม 

 6.2 จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
 6.3 ประชุมคณะท างาน 
 6.4 ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 6.5 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6.6 ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 6.7 รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการด าเนินงาน 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    3737  

 



 
 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           กองการคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 มีมาตรการปูองกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 10.2 มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    3838  

 
 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการพัฒนาแผนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.3 เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 

 6.2 รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 6.3 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.6 เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           กองการคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 

 10.2 มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    3939  

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 

 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    

ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    4040  

 



 
        

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

 10.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    4411  

 
 



 
 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพ่ึงพอใจแก่
ประชาชน โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีมากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความ
โปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะ
ได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต  สามารถตรวจสอบ
ได ้

 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 
3.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น

ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อมั่นในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุวนต าบลประทัดบุ    4242  

 
 



 
 

 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมี

เครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาฯ, และกองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 
10.2 มีระบบการท างานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 10.3 ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    4343  

 



 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด  
 เพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิด
ความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงได้จัดท ามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 3.2 เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    4444  

 
 



 
 
 
  1) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลา  ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.4 ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็ บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 6.5 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาฯ, และกองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
10.2 มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ย วกับการบริการ

ประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 10.3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    4545  

 



 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น เพ่ือเป็น
การช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
 3.2 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใด

ของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพ่ือกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
6.2 แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ รับทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อสาธารณชน 

 6.4 ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 

 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    4646  

 



 
 
 

 
 

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    4747  

 



2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพ่ือ
บรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจท าให้ขาดการค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม 
จริยธรรมในจิตส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไป ท าให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพ่ือการปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็น
รากฐานอันส าคัญในการพฒันาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 3.2 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็น    
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพ่ือสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 - การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 8 
คน/ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดตั้งคณะท างานฯ  

 6.2 ประชุมคณะท างาน 
  - ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
 6.3 พิจารณาคัดเลือก 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    4848  

 



 
 
 
 6.4 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  

6.5 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

6.6 เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม 

6.7 จัดท าท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน  

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัด อบต. 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    4949  

 
 



 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต
แก่  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้น
ย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะ
ของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมาก
ขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการ
บริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขาย
เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเ พียง เริ่ มจากการด า เนินชี วิ ตในครั ว เรื อนเป็นล า ดับแรก จึ ง ได้ ร่ วมกับศูนย์บริ การและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้
ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 
โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณ
น้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จั ดท ากิจกรรม  เชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ า
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    5050  

 



 
 
 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชุมคณะกรรมการฯ 

 6.2 ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 6.3 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

6.4 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 

6.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ปีละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัด อบต. 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  10.2 ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    5511  

 



 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้จ่าย
งบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการด าเนินการบริหารจัดการ
ต่างๆ ต้องค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริต
หรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้
จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่
องคก์รที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะ
ส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็น
การพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคคลกรขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    5252  

 
 

 
 



 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชุมหน่วยงาน 
6.2 ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 
 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง 
 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
6.3 ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
6.4 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
6.5 ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6.6 รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปีต่อไป  

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาฯ, และกองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
10.2 ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    5353  

 



2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

3.2 เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและ

องค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 6.2 รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุส่วนต าบลประทัดบุ    5454  

 



 
 
 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาฯ, และกองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    5555  

 
 



 
2.5.3 ด าเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือ
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    5656  

 
 



 
 
 

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัด อบต. 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลประทัดบุตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    5757  

 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

*********** 

3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงได้
มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุ งข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 3.2 เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3.3 เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 3.4 เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพ่ือด าเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 
แผนปแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    5858  

 



 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัด อบต. 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุให้มี

ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 

4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    5959  

 



3.1.2 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ          
ที่ก าหนดไว้   

3.2 เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนด  

4.2 ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล

ประทัดบุ 
6.2 ประชุมคณะท างานฯ  

6.2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ต่อสาธารณชน  

 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    6060  

 



 
 

 
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน 
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

6.2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

6.3 ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ 

6.4 รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุให้
ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาฯ, และกองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ

จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน  
10.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง

ชัดเจน   
10.3 ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

แผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    6161  

 
 



3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงจัดท าโครงการสนับสนุนการจัดท าแผนหมู่บ้าน  
และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนหมู่บ้านของตน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนหมู่บ้านของตนเอง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตต าบลประทัดบุ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

หมู่บ้านในเขตต าบลประทัดบุ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการจัดท าร่างแผนหมู่บ้าน 
 6.2 จัดท าร่างแผนหมู่บ้าน  
 6.3 เผยแพร่แผนหมู่บ้านให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดท าหมู่บ้าน 
 6.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 6.5 เสนอโครงการที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านในแผนหมู่บ้าน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามข้ันตอนต่อไป 
 6.6 เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ ต่อสาธารณชน 
 6.7 รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา แล้วผู้บริหารประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 
 
แผนปฏิบัติการปูแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    6262  

 
 



 
 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ปีละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัด อบต. 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมี

ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    6363  

 

 



3.2.2 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง

ทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส  จึงได้จัดท ามาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุให้

สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 3.2 พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 4.2 ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
หมู่บ้านในเขตต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

 6.2 ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือ
ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 6.3 คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    6464  

 
 



 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่าง
ชัดเจน  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้ งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 6.4 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ให้ทุกส านัก/กอง รับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6.5 คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 6.6 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 6.7 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาฯ, และกองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 10.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 10.4 มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 10.5 มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    6565  

 
 



 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา ห้วง

ระยะเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด
มีระยะเวลาสี่ปีและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ และได้ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น   
ต้นไป  
 ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป จึงต้องจัดประชุมประชาคม รับทราบ
ปัญหาความต้องการของแต่ละหมู่บ้านโดยใช้ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีฉบับปัจจุบัน 
มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณ  และ
ประชาชนได้ตรวจสอบในการงานขององค์กรในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

3. วัตถุประสงค ์
3.๑  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
3.๒  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อ           

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.๓  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ

ประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
หมู่บ้านในเขตต าบลประทัดบุ 
 

 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    6666  

 
 



 
 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 

 6.2 จัดเวทีประชาคม  
 6.3 สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 6.4 สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพ่ือก าหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เสนอต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ปีละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัด อบต.  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการจัดเวทีประชาคม  

 10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 10.3 เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 10.4 มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    6767  

 



3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ จึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง

แก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
 3.3 เพ่ือเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 6.4 จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบฯ 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 การติดตามและประเมินผล 
 6.9 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    6868  

 
 



 
 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัด อบต. 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

 10.2 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    6969  

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

*********** 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร 
รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแล
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถ
น าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย  

ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการประพฤติ

มิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
3.2 เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้

ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
3.3 เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานและปูองกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มี

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    7070  

 



 
 

 6.2 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้ วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 6.3 สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปูองกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
 10.2 มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 10.3 มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 10.4 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

10.5 เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    7171  

 
 



  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เ ป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจ
เกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  

 
แผนปฏิบัติการปูองกันกแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตารทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    7272  

 



 
 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า

ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖.6 เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 

ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 
 10.4 การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    7373  

 



 

 4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็ นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล ะท าให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจ าเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ให้มีความพร้อมใน
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    7474  

 



 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  

 6.2 ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    7755  

 



 
4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร               

ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา 
การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไกส าคัญ
ที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต 
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุในการตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบ ุ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ใช้ส าหรับ

การประชุม 
 
 
 

แผนปฏิบัติกาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตรปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    7676  

 



 
 

 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ และความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้  และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 6.3 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ 
เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฎิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และ

สามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 10.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    7777  

 
 



 
 

4.3 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

4.3.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่า
ส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  
รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็น
เรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว  นอกจากนั้น
สภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์   ปัญหาการทุจริตเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุจึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
ทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 

 3.2 ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  เว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    7878  

 



 
 
 
 6.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 6.4 สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต     
 6.5 เชิญผู้แทนของหมู่บ้านเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์

ของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 แห่ง 
 10.2 มีหมู่บ้านเฝูาระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    7979  

 



 
 

4.3.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทจุริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการปูองกัน
การทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ

ต่อต้านทุจริต 
 3.2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
         ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 6.2 ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 6.3 หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 6.4 หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง 
แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6.5 สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    8080  

 



 
 
 

 

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

 10.2 เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    8181  
 
 


