
 
 

 

สวนที่ 1 
 

บทนำ 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร  
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง
วัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ี
อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและ
การปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค
สำคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

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

     การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

    จากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำใหคน
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 

 

4) การผูกขาด… 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทำใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี  คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตำแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำ
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หลักการ… 
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2. หลักการและเหตุผล  
           

 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึด
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนท่ีสวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบท่ีกฎหมายกำหนด และตอง
เปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 
 

 นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กำหนดใหการบริหารราชการซ่ึงรวมท้ัง
ราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของดังกลาวจะเห็นไดวาการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีองคกรปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไขปญหา
ในระดับทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการ ท่ีสำคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเอง และปญหาการกำกับดูแลโดยองคกรท่ีมี อำนาจหนาท่ี ตามกฎหมาย และดวยเหตุท่ีวานี้ ไดมีสวน
ทำใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณ
สอไปในทางท่ีเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทำในลักษะท่ีเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

 จากสภาพปญหาท่ีพบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ จะพบวา
ภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจำนวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลำดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากป 2558  ไดลำดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย           
เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง 
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 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2 5 4 6  ก ารจั ด ตั้ งอ งค ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทำใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานท่ีไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริม่จากป พ.ศ. 
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนด
ยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  จึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ป  (พ.ศ. 2562 - 2564)  เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะ
นำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง 



๕ 
 

องคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทำ
แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ป (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) เพ่ือเปนแผนปฏิบัติการในการดำเนินการ
เรื่องโปรงใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment-
ITA) อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทำงานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได 

 

 วิสัยทัศน (Vision) 
“มุงม่ันพัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนรายได ลดรายจาย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดี อยูในสิ่งแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ” 
 

 พันธกิจ (Mission) 
 1.ดานเศรษฐกิจชุมชน และการสงเสริมอาชีพ 

 1.1. สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2. สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ  พัฒนาคุณภาพการผลิต การบริหารจัดการ

ดานการตลาด  
 1.3. สงเสริมใหมีการจำหนายสินคาชุมชน และสินคาทางการเกษตรในระดับตำบล รวมท้ัง

การพัฒนาชองทางการตลาดและยกระดับมาตรฐานสินคาสูอาเซียน 
 1.4. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไขราคาสินคาการเกษตรตกต่ำ 
 1.5. สงเสริมการพัฒนาและสรางเครือขายดานการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือ

เตรียมรับการคาสูอาเซียน 
 2. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 2.1. สงเสริมใหมีการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาตลอดจนแหลง
เรียนรูทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูแกประชาชน 

 2.2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา / การจัดกิจกรรมทางการศึกษา
อยางท่ัวถึง 

 2.3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑ 
 2.4. สงเสริมการสนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาดวยภูมิปญญา

ทองถ่ินตามศักยภาพของชุมชน 
 2.5. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการดานการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน และภูมิปญญาทองถ่ินอยางท่ัวถึงทุกศาสนา ทุกชาติพันธุ 
 

 3.ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 3.1. สงเสริมและสรางความรวมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางบูรณาการ เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยใหความสำคัญกับภาคประชาชนเปนหลัก 
 3.2. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหคืนสูสภาพใชประโยชนไดดี

ดังเดิม เชน การพัฒนาอนุรักษปาตนน้ำ 
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 3.3. สงเสริมการประหยัดพลังงาน การจัดการดานขยะมูลฝอย  
 3.4. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษปาและสิ่งแวดลอม การปลูกปาทดแทน / กิจกรรมบวชปา

ชุมชน 
 3.5. สนับสนุนถังขยะชุมชนใหครอบคลุมท้ังตำบล 

4.ดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
 4.1. กอสราง ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน  ถนน  สะพาน ตามความตองการของ

ชุมชนใหท่ัวถึง เชื่อมตอถนนสายหลักถนนสายรอง  และซอยตางๆ ในชุมชน ใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย
และสะดวกรวดเร็ว 

 4.2. พัฒนาแหลงน้ำท้ังอุปโภค บริโภค แหลงน้ำเพ่ือการเกษตรใหใชไดตลอดท้ังป เชน กอสราง 
คลองสงนำ้  เหมือง  ฝาย บอกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตรเปนตน 

 4.3. พัฒนาขยายเขตไฟฟาในชุมชน และไฟฟาเพ่ือใชในการเกษตร เพ่ือใหประชนชนไดรับ
บริการท่ีดีมีมาตรฐานและท่ัวถึงท้ังตำบล 

 4.4. พัฒนาระบบน้ำประปาหมูบานใหท่ัวถึงท้ังตำบล มีน้ำใชตลอดท้ังป 
 

  5.ดานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 5.1. สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือเสริมสรางสุขภาพอนามัยท่ีดีของชุมชนและ

ยกระดับมาตรฐานการกีฬาท้ังเยาวชน  และนักเรียน  พรอมท้ังอุปกรณการกีฬา ในตำบลหวยโปง 
 5.2. สงเสริมการสังคมสงเคราะห สนับสนุนการสรางสวัสดิการทางสังคม สรางการรวมกลุม

เพ่ือสรางเครือขายท่ีเขมแข็งใหแกเด็ก สตรี คนชรา ผูยากรายไร ผูพิการหรือทุพพลภาพผูดอยโอกาส และผู
ประสบสาธารณภัย 

 5.3. สงเสริมการสาธารณสุข สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
 5.4. สงเสริมใหการสงเคราะหผูสูงอายุ / เบี้ยยังชีพผูสูงอายุสงถึงบาน 
 5.5. สงเสริมสนับสนุนกลุมชมรมผูสูงอายุในตำบล / ผูดอยโอกาส / ผูยากไร / ผูพิการ 
 5.6. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ กลุมอาสา / อสม. / อพปร./ ตำรวจบาน 
 5.7. ผลักดันใหจัดตั้งศูนยบรรเทาสาธารณะภัยประจำตำบล ในการสงตอผูปวยฉุกเฉิน 
 5.8. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมงาน  วัสดุ  อุปกรณชวยเหลือสงตอผูปวย

ฉุกเฉินตำบล 
 5.9. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

  6.ดานการทองเท่ียว 
 6.1. สนับสนุนการจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  การ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเชิงเกษตรเปนตน 
 6.2. ฟนฟู ปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม ใหมีสิ่งอำนวยความสะดวก มี

ความสวยงาม และสะดวกปลอดภัย 
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  7.ดานการเมืองการบริหาร 
 7.1. จัดตั้งศูนยประสานงานองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ในหมูบานท่ีหางไกล  โดยนำ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการบริการประชาชนเปนไปอยางท่ัวถึง  
ตลอดจนการติดตอและประสานงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานตางๆ เปนไปดวยความ
สะดวก  รวดเร็วยิ่งข้ึน 

 7.2. สงเสริมประชาชนใหมีบทบาทในการตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตลอดจนประชาสัมพันธผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ใหประชาชนไดรับ
ทราบอยางสม่ำเสมอและท่ัวถึง 

 7.3. สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล
ผาบอง  เพ่ืออำนวยความสะดวก เกิดความคุมคา  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 7.4. สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และทุกภาคสวน  ใหเกิดเครือขายความรวมมือในการทำงานเพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินเปนไปตามเจตนารมณ 
และความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
 7.5. สงเสริมการพัฒนาความรู  ทักษะ  และประสบการณ  ใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบล  ผูนำชุมชน  และเจาหนาท่ี 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน    
     ทองถ่ิน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง   
     ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง รวมถึงประชาชนในตำบล 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง เปนไปตามหลักบริหารกิจการ       
     บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
      ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
      ขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง     
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิด ประโยชนสุขแก
ประชาชน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ   จริยธรรม  การขัด กันแห ง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
     ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ   
     ตรวจสอบการปฏิบัตหิรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล
     ผาบอง ท่ีมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 
 5) องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
     และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
รวมถึงประชาชนในตำบล   มีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องคการบริหารสวนตำบลผาบอง สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสำนึกรักทองถ่ิน อันจะนำมาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลผาบอง ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคการบริหารสวนตำบลผาบอง มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

สวนที่ 2 
 

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

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสราง
สังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 

1 .1  ก า ร ส ร า ง
จิ ต ส ำ นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก
บุ ค ล า ก ร ท้ั ง
ข า ร า ช ก า ร 
ก า ร เ มื อ ง ฝ า ย
บริหาร ขาราชการ
ก า ร เ มื อ ง              
ฝายสภาทองถ่ิน 
และฝ ายประจำ
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 

1.1.1.ดวยการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน 
(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.1.2 ดวยความ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม  
(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตำบล 
พนักงานจาง อบต. 
ผาบอง 
 

1.1.3 ดวยการไม
กระทำใหเกิดการขัดกัน
แหงผลประโยชน/
ผลประโยชนทับซอน 
(1) กิจกรรมใหความรู 
เรื่อง ผลประโยชนทับ
ซอนใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

 
 
 

0 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 

0 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 

0 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวม ภารกิจตาม
มิติ  1.1 

จำนวน  2  โครงการ 
          1  กิจกรรม 

            

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

 



๑๐ 
 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 1.2 การสราง

จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

1.2.1. 
1)โครงการสงเสริมและ
ปกปองสถาบันหลักของ
ชาต ิ
1.2.2 ในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 
1) โครงการอนุรักษปา
ตนน้ำ 
2) โครงการสรางพลัง
ชุมชนเพ่ือลดปญหาขยะ
มูลฝอย 
1.2.3. 
(1) โครงการสงเสริม
อาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
50,000 

  
 
 
 

50,000 
 

100,000 
 
 
 

300,000 

 
50,000 

 
 
 
  

50,000 
 

100,000 
 
 
 

300,000 

 
 50,000 

 
 
 
 

50,000 
 

100,000 
 
 
 

300,000 

 

 รวม ภารกิจตาม 
มิติ 1.2 

จำนวน 4  โครงการ 500,000 500,000 500,000  

 1.3 การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 ในความซื่อสัตว
สุจรติ 
1) โครงการประกวดคำ
ขวัญตอตานทุจรติ 
 
1.3.3..ใหมีจิตสาธารณะ 
(1) โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนใหเยาวชน 
ประชาชนศึกษาธรรมมะ 

 
 

3,000 
 
 

20,000 

 
 

3,000 
 
 

20,000 

 
 

3,000 
 
 

20,000 

 

 
 

รวม ภารกิจตาม
มิติ 1.3 

จำนวน 2 โครงการ 23,000 23,000 23,000  

   
รวม มิติ ท่ี 1 

 0 มาตรการ  
1 กิจกรรม 
8 โครงการ  

573,000 573,000 573,000  

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
มิติ 2 

  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0 0 0  

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.1 

จำนวน 1 กิจกรรม 
 

0 0 0  

 2.2 มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

2.2.1 สรางความโปรง
ในในการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรม 
(1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(2) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายก
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
และหัวหนาสวนราชการ 
(3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน” 
2.2.2 สรางความโปรงใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจดัหา
พัสดุฯโดยยดึถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอยาง
เครงครดั 
(1) กิจกรรม “ควบคมุ
การเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป” 
(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
(3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ” 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

 



๑๒ 
 

มิติ 2 
  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.2 มาตรการ

สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

(4) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง 
 
2.2.3.สรางความโปรงใส
ในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัต ิ
(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัต ิ
(2) โครงการจางสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
(3) กิจกรรมการใชบัตรคิว
ในการติดตอราชการ 
(4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

0 
 

0 
 

 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.2 

จำนวน  3  มาตรการ 
           7  กิจกรรม 
           1  โครงการ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 

 2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและ 
ใชอำนาจหนาท่ี        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง 
ท่ีดี 

2.3.1 จัดทำแผนภมูิ 
ข้ันตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ บริการ
ประชาชน เปดเผย ณ ท่ี
ทำการและในระบบ
สารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(1) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(2) โครงการลดข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 

 

 



๑๓ 
 

มิติ 2 
  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.3 มาตรการการ

ใชดุลยพินิจและ 
ใชอำนาจหนาท่ี        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง 
ท่ีดี 

2.3.2 มีการกระจาย
อำนาจการตดัสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือ
ดำเนินการอ่ืนใดของผูมี
อำนาจในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
(1) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการมอบอำนาจ
ของนายก อบต. 
(3) มาตรการการออก
คำสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด อบต. 
และหัวหนาสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 

 

 รวม ภารกิจตาม
มิติ 2.3 

 

จำนวน  3  มาตรการ 
          1  กิจกรรม 
          1  โครงการ 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดำเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบัิติ
ตนใหเปนท่ี
ประจักษ  
 
 

2.4.2. ยกยองเชดิชู
เกียรติท่ีใหความ
ชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถิ่น 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจติสาธารณะ 
 
2.4.3. ยกยองเชิดชูเกียรติ
ท่ีดำรงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 2.4 

 

จำนวน 2 กิจกรรม 0 0 0  

 
 



๑๔ 
 

มิติ 2 
  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.5 มาตรการ

จัดการในกรณ ี
ไดทราบหรือ 
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

2.5.1.ดำเนินการใหมี
ขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซื่อสตัย 
สุจรติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บานเมืองท่ีด ี
(1) มาตรการ “จัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
(2) กิจกรรม “การจัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวน
ตำบลผาบอง”  
2.5.2. มีการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ราชการจังหวัด อำเภอท่ีได
ดำเนินการตามอำนาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน       
(1) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ท่ีไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลหวยโปง 
(2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ” 
(3) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน”   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

 



๑๕ 
 

 
มิติ 2 

  
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณ ี
ไดทราบหรือ 
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

2.5.3. ดำเนินการใหมีเจา
ท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย 
กรณีมเีรื่องรองเรยีน
กลาวหาบุคคลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ี
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หนาท่ีโดยมิชอบ 
(1) มาตรการ “ดำเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรยีน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตำบลผาบองวา
ทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.5 

จำนวน  4  มาตรการ 
           2  กิจกรรม 

0 0 0  

  
รวม มิติท่ี 2 

 10 มาตรการ  
9 กิจกรรม 

 2  โครงการ 

20,000 20,000 20,000  

       

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอำนวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 

3.1.1.จดัใหมีศูนยขอมลู
ขาวสารตามกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ 
(1) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการ
บริหารสวนตำบล 
 
ผาบอง” 
(2) กิจกรรมใหความรู ให
ความรูแกพนักงานสวน
ตำบลและประชาชน
ท่ัวไป เรื่อง พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
  

3.1.2.มีการเผยแพรขอมลู
ขาวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคำนวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับท่ีกำหนดให
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมลูขาวสาร
ดานการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการเงิน
การคลัง” 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 

 



๑๗ 
 

 

 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอำนวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 

3.1.3. มีการปดประกาศ 
เผยแพรขอมลูขาวสาร
เก่ียวกับการปฏบัิติราข
การท่ีเปนประโยชนกับ
การมีสวนรวมตรวจสอบ
ของประชาชน                             

(1) โครงการจดัทำ
วารสารประชาสัมพันธ
การดำเนินงานของ อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 3.1 

จำนวน  3  กิจกรรม 
          1   โครงการ 

30,000 30,000 30,000  

 3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/
รองทุกขของ
ประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดำเนิน
กิจการตามอำนาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะการ
ดำเนินกิจการท่ีจะมผีลกระ 
ทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในทองถ่ิน 
(1) โครงการจดัเวที
ประชาคมเพ่ือจดัทำ
แผนพัฒนาของ อบต.และ
แผนชุมชน 
(2) กิจกรรมการ
ดำเนินงานศูนยรบัเรื่องราว
รองทุกขขององคการ
บริหารสวนตำบลหวยโปง 
 
3.2.2.มีชองทางให
ประชาชนในทองถ่ิน
สามารถรองเรียน/รองทุกข
ไดโดยสะดวก 
(1)โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 



๑๘ 
 

 
 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 3.2 การรับฟง

ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/
รองทุกขของ
ประชาชน 
 

3.2.3. มรีายงานหรือแจง
เปนหลายลักษณอักษรให
ประชาชนผูรองเรียน/รอง
ทุกขทราบถึงการไดรับรื่อง
ระยะเวลาและผลการ
ดำเนินการเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ 

    

 รวมภารกิจตาม
มิติ 3.2 

จำนวน  2  กิจกรรม 
          2  โครงการ 
 

70,000 70,000 70,000  

 3.3 การสงเสรมิให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3.3.1.ดำเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนพัฒนา 
การจัดทำงบประมาณ 
(1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดทำ
แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลผาบอง 
(2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตำบล ประจำป 
(3) กิจกรรมการสงเสรมิ
และสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 
 

3.3.2. ดำเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดหาพัสด ุ
(1) มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง 
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0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 



๑๙ 
 

 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 3.3 การสงเสรมิให

ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3.3.3.ดำเนินการให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลผาบอง 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 3.3 

จำนวน  2  มาตรการ 
          3   กิจกรรม 

0 0 0  

   

รวม มิติท่ี 3 
2 มาตรการ  
7  กจิกรรม 
3 โครงการ 

100,000 100,000 100,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4. การ
เสรมิสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กำหนด 

4.1.1.มีการจดัทำและ
รายงานการจดัทำระบบ
ควบคุมภายในใหผูกำกับ
ดูแล 
(1) กิจกรรมการจัดทำ
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจำป ประจำป 
(2) กิจกรรมการจัดทำ
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
 
4.1.2.มีการตดิตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดำเนินการให
มีการจัดทำแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสีย่ง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผูกำกับ
ดูแล 
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 
  

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 4.1 

จำนวน  3  กิจกรรม 
           0  โครงการ 

0 0 0  

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4. การ
เสรมิสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.2 การสนับสนุน
ให ภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามชองทางท่ี
สามารถ
ดำเนินการได 

4.2.1.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กำกับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง โอน 
ยาย ขาราชการ พนักงาน 
ลูกจาง 
(1) มาตรการสงเสรมิให
ประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง 
การโอน ยาย 
 
4.2.2.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กำกับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ 
(1) กิจกรรมการมสีวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตำบลหวยโปง 
 

4.2.3.สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กำกับดูแล
จัดหาพัสด ุ
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางจากตัวแทนชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 4.2 

 

จำนวน 1 มาตรการ 
         2 กิจกรรม 

0 0 0  
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 4.3 การสงเสรมิ

บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

4.3.1.สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมีความรู 
ความเขาใจการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบท่ี
เก่ียวของไดกำหนดไว 
 (1) กิจกรรมการสงเสรมิ
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
 
4.3.2.สงเสริมสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบท่ีเก่ียวของได
กำหนดไวโดยไมฝกใฝ
ฝายใด 
(1) กิจกรรมการมสีวน
รวมในการปฏบัิติงานของ
สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบล 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 4.3 

 

จำนวน 2 กิจกรรม 
 

0 
 

0 
 

0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 4.4 เสรมิพลังการ

มีสวนรวมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการ ทุจริต 

4.4.1.สงเสริมใหมีการ
ดำเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต 
(1) มาตรการเฝาระวัง
การคอรรัปช่ันโดยภาค
ประชาชน 
(2) มาตรการสงเสรมิ
และพัฒนาเครือขายดาน
การปองกันการทุจริต 
 

4.4.2.บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 
(1) กิจกรรมการตดิปาย
ประชาสมัพันธกรณีพบ
เห็นการทุจรติ 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 4.4 

จำนวน 2 มาตรการ 
         1  กิจกรรม 

3,000 3,000 3,000  

   
รวมมิติท่ี 4 

3 มาตรการ  
8  กิจกรรม 
0 โครงการ 

3,000 3,000 3,000  

 
รวมท้ัง 4 มิติ 

15 มาตรการ 
17 กิจกรรม 
13 โครงการ 

796,000 796,000 796,000  
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สวนที่ 3 
 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถิ่น 
 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสำคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสำนึก
ในการทำงานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรัง
ท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาค
สวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทำใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น 
ตองนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัย
การทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังนี้ กลไก
การนำหลักธรรมาภิบาล        ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงได
วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน
แลว แตอยางไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซ่ึงประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวน
รวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปน
เครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสำหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคำนึงถึงกรอบ
เปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  องคการบริหารสวน
ตำบลผาบอง  จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยกุตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวขอการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดำเนินโครงการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
 4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล 
พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี รัฐบาลไดใหความสำคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกำหนดแนวนโยบายไว
หลายแหลงไดแก    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติวา 
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ แตละประเภทให
เปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกำหนดข้ึนในหมวดท่ี 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดย
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให
การพัฒนาราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ 

แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายท่ี 8 การบริหารจัดการท่ีดีระบุไววา 
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริหารสาธารณะโดยจะเนนการพัฒนาขาราชการใน
ตำแหนงท่ีมีความสำคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
รวมท้ังจะวางมาตรการสำหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรม ตามผลงานเพ่ือให
เกิดขวัญและกำลังใจในการพัฒนาผลงาน และ 8.15 เสริมสรางมาตรฐานดานคุธรรมจริยธรรมใหแก
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมท้ังปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจังเพ่ือใหภาค
ราชการเปนท่ีเชื่อถือไววางใจแกประชาชน   
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี ๔ การสงเสริม
คุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกำหนดแนวทางการสงเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการและ
รูปแบบท่ีหลากหลาย และดำเนินการอยางตอเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 

ปจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกำหนดนโยบายสงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบกับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก  

ขอ 2 การซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพ่ือสวนรวม 
ขอ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
ขอ 11 มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา 
ขอ 12 คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติมากวาผลประโยชนของตนเอง 
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 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันท่ี  24 ตุลาคม พ.ศ. 2545  
ขอ 267 ความวา การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไดแกการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  องคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดจัดทำประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการ
บริหารสวนตำบลผาบอง ท้ังนี้เพ่ือใหพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี เปนศรัทธา เชื่อถือไววางใจ ยกยองและชื่นชมของสังคม และประชาชนท่ัวไป 

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดเห็นความสำคัญและความจำเปนใน
การนำนโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีรัฐบาลและระเบียบกฎหมายกำหนดไวมาสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล 
เปนรูปธรรมซ่ึงแนวทางหนึ่งท่ีสำคัญคือการใหความรู สรางความเขาใจและสรางทัศนคติเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนมา 
 

3. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสำคัญ ดานวินัย คุณธรรม        จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล ท่ีบัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสำคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน
ใหความโปรงใส 

2.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of 
Interest) ในการจัดซ้ือจัดจาง 

2.3 เพ่ือปลูกจิตสำนึกและสรางความตระหนักรูเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นใหกับขาราชการและ
พนักงานจาง 

2.4 เพ่ือสงเสริมใหผูเขาอบรม นำความรู ท่ีไดรับ มาใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

4. เปาหมาย     
ประกอบดวย  
 ผูบริหาร อบต. / สมาชิก สภา อบต. /พนักงานสวนตำบล /พนักงานจาง       

 

5. วิธีการดำเนินการ 
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

  

6. ระยะเวลาการฝกอบรม 
3 ป (ปงบประมาณ 2562-2564) 

 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 

8. สถานท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสำคัญ ดานวินัย คุณธรรม       จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล ท่ีบัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสำคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน
ใหความโปรงใส 

8.2 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
ในการจัดซ้ือจัดจาง 

8.3 ผูเขารับการอบรมมีจิตสำนึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ตอประเทศชาติและ
ประชาชน  

8.4 ผูเขารับการอบรม สามารถนำความรู ท่ีไดรับ มาใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

10 การประเมินผล 
องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  จะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใช

แบบทดสอบ 
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1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใชอิทธิพลตามอำนาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอให เกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน      ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขา
ไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอำนาจท่ี
ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน         แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เพ่ือปองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน  ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตำบล
ผาบอง  เพ่ือใหพนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกำกับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตำบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีจิตสำนึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
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4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
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1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.1.สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมและปกปองสถาบันสำคัญของชาติ  
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด จำเปนตอง
ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหนาท่ีท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล และ
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ การดำเนินการท้ังปวงเพ่ือเทิดทูนไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และการธำรงไวซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การ
สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมและปกปองสถาบันสำคัญของชาติ 
เพ่ือเสริมสรางความสมานฉันท ข้ึน เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหาร พนักงาน ผูนำ
ชุมชน และประชาชนท่ัวไปไดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนปกปองสถาบันพระมหากษัตริยมิใหผูใด
ลวงละเมิด การรูรักสามัคคี รวมถึงการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเปนพลังมวลชนท่ีมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาตางๆ เชน ปญหาการแตกแยกของคนในชุมชน ปญหายาเสพติด ปญหาการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาของการครอบครองอาวุธสงคราม ปญหาการทุจริต  เปนตน 
 

3.  วัตถุประสงค 
      1. เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ผูนำชุมชน และประชาชนท่ัวไป เคารพนับถือ เทิดทูน 
ปกปองและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันสำคัญของชาติ รูรักสามัคคี มีความปรองดองสมานฉันทของคนใน
สังคม และมีสวนรวมในการแกไขปญหาการแตกแยกของคนในชุมชน ปญหายาเสพติด ปญหาการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาของการครอบครองอาวุธสงคราม ปญหาการทุจริต และปญหาอ่ืนๆ อยางยั่งยืน 
ตามแนวทางปฏิบัติการแกไขปญหาสำคัญเรงดวนของ คสช. 
 2.  เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ผูนำชุมชน และประชาชนท่ัวไป ดำรงชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกคนในชุมชน  
 3.  เพ่ือใหสังคมมีความสงบสุข คนในชุมชนไมมีแตกแยกกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4.  เปาหมาย 
  - ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจาง 

- ผูนำชุมชนภายในตำบลผาบอง  - ประชาชนท่ัวไป 
- สวนราชการภายในตำบลผาบอง   

5.  สถานท่ีดำเนินการ 
  ในพ้ืนท่ีตำบลหวยโปง  อำเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน 

 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  3 ป (ปงบประมาณ 2562 - 2564) 
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7. วิธีดำเนินการ 
  1.  ประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือกำหนดกิจกรรม/โครงการ 
  2.  จัดทำกิจกรรม /โครงการเพ่ือขอรับการพิจารณา 
   - กิจกรรมจัดตั้งโตะหมูบูชาพระบรมฉายาลักษณ 
   - กิจกรรมจัดนิทรรศการเก่ียวกับพระราชกรณียกิจฯ 
   - กิจกรรมรณรงคประดับธงชาติ ประดับธงตราสัญลักษณเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
   - กิจกรรมการบรรยายธรรม/กิจกรรมเผยแพรพระบรมราชโชวาท  
   - กิจกรรมรวมพลังถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
  “5  ธันวามหาราช” และ “12 สิงหามหาราชินี” 

   - กิจกรรมรวมพลังพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานท่ีราชการ และท่ีสาธารณะ  
                                  ในวันสำคัญตาง ๆ 
   - กิจกรรม ปลูกปา  บวชปา สรางฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ฯ 
   - กิจกรรมรณรงคใหขาราชการพนักงาน ผูบริหาร ส.อบต. กำนัน ผูใหญบาน 
      คณะกรรมการหมูบาน และ กลุมพลังมวลชน ประพฤติ ปฏิบัติตน ใหเปน 
     แบบอยางท่ีดี แกประชาชน ในการแสดงความจงรักภักดี การปกปองและเทิดทูล
     สถาบันสำคัญ 
     ของชาติ 
   - กิจกรรมอบรม 
   - กิจกรรมการตอตานการทุจริต 
  3.  ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม    
  5.  สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 

8  งบประมาณ 
  ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  50,000   บาท 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  อำเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน 
   

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
           1. ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ผูนำชุมชน และประชาชนท่ัวไป มีความเคารพนับถือ 
เทิดทูน ปกปองและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันสำคัญของชาติ รูรักสามัคคี มีความปรองดองสมานฉันท
ของคนในสังคม  และมีสวนรวมในการแกไขปญหาการแตกแยกของคนในชุมชน ปญหายาเสพติด ปญหาการ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาของการครอบครองอาวุธสงคราม และปญหาอ่ืนๆ อยางยั่งยืน ตามแนวทาง
ปฏิบัติการแกไขปญหาสำคัญเรงดวนของ คสช. 
 2.  ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ผูนำชุมชน และประชาชนท่ัวไป มีการดำรงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกคนในชุมชน 
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1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.2.ในการรักษาประโยชนสาธารณะ  
 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอนุรักษปาตนน้ำ รักษน้ำ รักษาปา รักษแผนดิน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากท่ี สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไดมีพระราชเสาวนียใหประชาชนใน

ทุกภาคสวนไดตระหนักและเห็นความสำคัญของปาไม และแหลงน้ำ โดยชวยกันดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากร
ปาไม และสิ่งแวดลอม เนื่องจากประเทศไทยไมมีแหลงน้ำขนาดใหญ และปาไมคือแหลงน้ำ ของประเทศมา
อยางตอเนื่อง โดยรัฐบาล ไดนอมนำพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถมาดำเนินการ 
และรณรงคใหทุกภาคสวนไดรวมปองกัน และรักษาพ้ืนปาไมท่ีมีอยูของประเทศ รวมท้ังเรงฟนฟูและเพ่ิมจำนวน
พ้ืนท่ีปาไมมาโดยตลอด ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดจัดทำโครงการ “รักน้ำ รักปา รักษา
แผนดิน” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงราชสมบัติครบรอบ 70 ป และสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันท่ี 12  สิงหาคม 
2559 โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ และสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดทุก
จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 4  กิจกรรม พรอมกันท่ัวประเทศ ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือน
ธันวาคม 2560 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ในฐานะท่ีเปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีอำนาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
6)พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (7) คุมครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
รัฐธรรมนูญ  ฉบั บ พุทธศักราช  2550  มาตรา 290  ในการเข า ไป มีส วนร วม ในการบำรุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ี ท่ีกระทบตอการดำรงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี จึงได
จัดทำโครงการอนุรักษปาตนน้ำ รักษน้ำ รักษาปา รักษแผนดิน ข้ึน เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหประชาชนตระหนักและ
เห็นถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรปาไมและแหลงน้ำ เพ่ือสนองพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถ  
3.  วัตถุประสงค                         

1. เพ่ือรณรงค ปลูกจิตสำนึกและสรางความตระหนักใหประชาชนไดมีสวนรวมในการฟนฟู 
    อนุรักษ ปา และน้ำ ใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
2. เพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  
3. เพ่ือเปนการปองกันการตัดไมขนาดใหญและเกรงวานาจะถูกลักลอบตัด 
4. เพ่ือฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาใหมีความสมบูรณ 
5. เพ่ือใหประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมบวชปาและปลูกปา สรางฝายมีชีวิต ฝายชะลอน้ำ  
   เฉลิมพระเกียรติ ฯ  

3. กลุมเปาหมาย                  
1. ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
2. เยาวชนประชาชนในตำบลผาบอง   
3. กำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชน ภายในตำบลผาบอง   
4. สวนราชการในพ้ืนท่ีตำบลผาบอง   
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4. วิธีการดำเนินการ 
  1. นำเสนอโครงการ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบ 

 4. ดำเนินการ ตามโครงการ 
  - กิจกรรมปลูกปา   
  - กิจกรรมบวชปา  
  - กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ำ/ สรางฝายมีชีวิต 
       5. ประเมินผล และรายงานผล 

  

5. ระยะเวลาดำเนินการ    
 3 ป (ปงบประมาณ 2562-2564) 

   
6. สถานท่ีจัดกิจกรรม 
           ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
  
7. งบประมาณดำเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  50,000  บาท 

 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

           องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  รวมกับ ประชาชนชาวตำบลผาบอง  สวนราชการในพ้ืนท่ี 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    

1. เพ่ิมพ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีสีเขียว ของตำบลผาบอง   
2. ประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมสรางฝายมีชีวิต ฝายชะลอน้ำ ปลูกปาและดูแลรักษาตนไม มีจิตสำนึก 
    และความรูสึกเปนเจาของปา 
3. ประชาชนไดปลูกจิตสำนึกและสรางความตระหนัก ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการฟนฟูอนุรักษปา 
   และน้ำ ใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
4. สัตวปา-สัตวน้ำ มีท่ีอยูอาศัยสามารถแพรพันธุไดมากข้ึน0  
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โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางพลังชุมชนเพ่ือลดปญหาขยะมูลฝอย 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (2) ไดกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีหนาท่ีรักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (7) คุมครองดูแลและ
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน 4 ป 
(พ.ศ. 2558-2561) ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการจัดการ อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน กลยุทธท่ี 3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตราย และมติคณะรัฐมนตรี ในคราว
ประชุม เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ. 2559- 2562) ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไรขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ (ระยะ 1 ป 2559-
2560) โดยใชหลัก 3Rs คือ ใชนอย ใชซ้ำ และนำกลับมาใชใหม เพ่ือใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตำบลหวยโปง จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
  

3.  วัตถุประสงค                         
1. เพ่ือใหความรูดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตำบลผาบอง  สะอาด”  
2. เพ่ือใหประชาชน ในหมูบาน/นักเรียน ไดรบัทราบ โครงการสรางพลังชุมชนเพ่ือลดปญหาขยะมูล    
    ฝอย “ตำบลผาบอง  สะอาด” และไดรับความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะภายใน ครัวเรือน และ    
    โรงเรียน  

3. กลุมเปาหมาย                  
 ประชาชนในพ้ืนท่ี / โรงเรียนในพ้ืนท่ี   

4. วิธีการดำเนินการ 
  1. ประชาสัมพันธโครงการใหแกประชาชนจำนวน 12 หมูบาน และโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

2. ประชาสัมพันธ สรางจิตสำนึกและถายทอดองคความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะภายใน ครัวเรือน   
    เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน   

5. ระยะเวลาดำเนินการ    
 3 ป (ปงบประมาณ 2562-2564) 
6. สถานท่ีจัดกิจกรรม 
           ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
7. งบประมาณดำเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  100,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           สำนักงานปลดั องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    

1. ผูนำชุมชนมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติงานดานการ  บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
2. ประชาชน/ นักเรียน มีความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะ ตลอดจนการบริหารจัดการขยะใน  
    หมูบาน/ชุมชน ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 
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 1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.3.สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานปฏิบัตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ำ แนวทางแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน ภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลง ประกอบกับ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (7) ไดกำหนดอำนาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตำบลอาจจัดกิจกรรมในการบำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลผาบอง  สวนใหญประกอบอาชีพทำการเกษตร ซ่ึงเกษตรกรไดประสบกับปญหาราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ำ ปญหาภัยแลง และพ้ืนท่ีทำกินไมเพียงพอ เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว และเพ่ือสนอง
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  จึงไดจัดทำโครงการสงเสริม
อาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในตำบลนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติใหเปนรูปธรรม เพ่ือใหเห็นวา การพอมีพอกิน ไมประมาทมีความรอบรู มีความขยันนั้น จะ
นำไปสูชุมชน สังคมท่ีมีความสุขแบบยั่งยืน 
  

3.  วัตถุประสงค                         
1.เพ่ือใหประชาชนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.เพ่ือใหประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความหวงใยของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

3.เพ่ือใหประชาชนมีแหลงอาหารราคาถูกไวบริโภค 

4.เพ่ือใหประชาชนสามารถลดรายจาย เพ่ิมรายไดในครัวเรือน 

5.เพ่ือเปนการรวมกลุมจัดตั้งชุมชนใหเขมแข็ง มีความสามัคคีในชุมชน 

3. กลุมเปาหมาย                  
 ประชาชนในพ้ืนท่ี / โรงเรียนในพ้ืนท่ี   

4. วิธีการดำเนินการ 
 1.  ประชุมคณะกรรมการกลุม  เพ่ือกำหนดกิจกรรม/โครงการ 

 2.  จัดทำโครงการ 
 3.  ดำเนินงานตามโครงการ 
 4.  สรุปผลการดำเนินงาน 
5. ระยะเวลาดำเนินการ    
 3 ป (ปงบประมาณ 2562-2564) 
6. สถานท่ีจัดกิจกรรม 
           ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หรือศึกษาดูงาน/อบรม ในเขตพ้ืนท่ีจัวหวัดหรือนอกจังหวัด 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  300,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    

1.ประชาชนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความหวงใยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

3.ประชาชนมีแหลงอาหารราคาถูกไวบริโภค 

4.ประชาชนสามารถลดรายจาย เพ่ิมรายไดในครัวเรือน 

5.ชุมชนมีการรวมกลุมจัดตั้งชุมชนใหเขมแข็ง มีความสามัคคี 
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1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

1.3.1. .สรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : การประกวดคำขวัญตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซ่ึงการสรางคานิยม
ท่ีถูกตองนี้จะเปนรากฐานสำคัญเพ่ือทำใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

ปจจุบันประชาชนจำนวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน 
หากปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทย
และสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญ
ตอตานการทุจริตข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปญหาท่ีเกิดข้ึนและ
พรอมท่ีจะเปนกำลังสำคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและ
แกไขปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พุทธศักราช 
2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาท่ีใน
การพัฒนาตำบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการ
บริหารสวนตำบลมีหนาท่ีตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน
ในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9)      จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรปัชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสำนึกท่ีจะยึดม่ันในการทำ
ความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการตอตานการทุจริต 
 3.4 เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
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4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตำบลผาบอง   
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ี
เกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกำลังสำคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด 
 5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคำขวัญเขาประกวด 
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑท่ีองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  กำหนด 
 5.5 ทำพิธีมอบวุฒิบัตรและของรางวัล ณ องคการบริหารสวนตำบลหวยโปง   

6. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

7. งบประมาณดำเนินการ 
 3,000 บาท 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถูกตอง มีจิตสำนึกท่ีจะยึดม่ันในการทำความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ีสื่อถึง
การตอตานการทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
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1.3.3.ใหมีจิตสาธารณะ 
  

1.  ช่ือโครงการ  โครงการสงเสรมิและสนับสนุนใหเยาวชนประชาชนศึกษาธรรมมะ 

2.  หลักการและเหตุผล 

สังคมไทยในอดีตเปนสังคมท่ีหลอหลอมเด็กไทยในเชิงการกำหนดคุณคาการเปนผูสืบทอดทางศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเติบใหญข้ึนเพ่ือการเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ เด็กเปนเสมือนแกวตาดวงใจ
ของพอแม เปนสมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติลูกหลานท่ีตองชวยกันดูแลเอาใจใสปกปองคุมครองกันอยางเต็มท่ี 
องคประกอบและสิ่งแวดลอมท่ีสรางข้ึนไดหลอเลี้ยงเด็กไทยในอดีตใหเปนลักษณะท่ีงดงาม เกิดคุณคา สราง
คุณภาพ คุณลักษณะของเด็กไทยจนมีเอกลักษณประจำชาติหลายประการไมวาจะเปนคนท่ีมีจิตใจออนโยน ยิ้ม
งาย เปนมิตร มีน้ำใจ มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ รูจักสัมมาคารวะ  วางตนใหเหมาะสม รูจักประมาณตน ดำเนิน
ชีวิตท่ีเรียบงาย เคารพตนเองและผูอ่ืน เปนตน 

ปจจุบันความงดงามและคุณคาของสังคมไทยและตัวเด็กไทยจำนวนมากเริ่มผุกรอนหมดความหมาย
และกำลังถูกสังคมแบบใหม  หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใหมกับเด็กไทย และยิ่งรุนแรงหนักข้ึน
ในระยะหลังจากประเทศไทยเผชิญปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจนับแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา ปญหาเด็กและ
เยาวชนท่ีเกิดข้ึนมา เชน ปญหายาเสพติด  เพศเสรี วัตถุนิยม ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ ฯลฯ เปน
เรื่องท่ีตองรวมกันแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงใกลชิดกับประชาชน จำเปนจะตอง
สรางพลังชุมชนใหกลับมาเขมแข็ง มีศักยภาพ เพ่ือดูแลปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนจากปญหาดังกลาว 
ตลอดจนเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชน ใหมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค ตามอำนาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตำบล ท่ีตองสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ท่ีมีอยูตลอดเวลา 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี  5)  
พ.ศ.  2546  สวนท่ี  3  อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  มาตรา  66  องคการบริหารสวนตำบล
มีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา  67  ภายใตขอบังคับ
แหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตำบล  มีหนาท่ีตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบลดังตอไปนี้  ขอ(5)  
สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ไดเล็งเห็นความสำคัญใน
สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนประชาชน
ศึกษา  ธรรมมะ ข้ึน 
    

3.  วัตถุประสงค 

                1  เพ่ือใหความรูแกเด็กและเยาวชนใหสามารถทราบถึงเรื่องราว ความเปนมา หลักธรรม 
มารยาทพิธีฯทางศาสนาพุทธ ไดอยางถูกตอง  

                2   เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรูถึงการอยูรวมกัน รูจักการเสียสละ ใหอภัย 

                3  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนสามารถนำความรูท่ีไดมาปรับเปลี่ยนทัศนคติ การดำเนนิชีวิตใหเปนไป
อยางถูกตอง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนาพุทธ 

       4  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของความซ่ือสัตยสุจริต สรางจิตสำนึกโตไป   
ไมโกง  

 



๔๑ 
 

 4.  เปาหมาย 

              เด็กและเยาวชน ในพ้ืนท่ี ตำบลผาบอง   

 5.  วิธีดำเนินการ 

1 แตงตั้งคณะทำงานท่ีประกอบดวย ผูนำทางศาสนา ผูนำทองถ่ิน  

2 กำหนดงานแผน วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกำหนดตารางการฝกอบรม 

3  เสนอโครงการเพ่ือขอการอนุมัติงบประมาณ 

          4  ดำเนินโครงการตามตารางการฝกอบรม 

5  ประเมินโครงการ ขอดี ขอเสีย อุปสรรค ปญหาท่ีพบ แลวรายงานใหผูบริหารตอไปทราบ 

6. กิจกรรม 

 บวชภาคฤดูรอน ใหกับ เด็กและเยาวชน และดำเนินการตามกิจกรรมทางศาสนา ดังนี้ 

  - บรรยายธรรมเสริมสรางความรูทางศาสนา                       

          - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม แงคิดการดำรงชีวิต 

            - บรรยายถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมท้ังหาแนวทางแกไขในการปองกันตนเองใหพนยาเสพติด 

  - กิจกรรมสันทนาการ  และนันทนาการ 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8.  สถานท่ีดำเนินการ 
             องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
            กองการศึกษา ฯ องคการบริหารสวนตำบลผาบอง        

 10. งบประมาณ 

ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  20,000.  -บาท 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

            1 เด็กและเยาวชนจะสามารถทราบถึงเรื่องราว ความเปนมา หลักธรรม มารยาทพิธีฯทางศาสนา
พุทธไดอยางถูกตอง 

           2 เด็กและเยาวชนจะทราบและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมท้ังหาแนวทางแกไขในการ
ปองกันตนเองใหพนยาเสพติด 

           3 เด็กและเยาวชนสามารถจะนำความรูท่ีไดมาปรับเปลี่ยนทัศนคติ การดำเนินชีวิตใหเปนไปอยาง
ถูกตอง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

          4 เด็กและเยาวชนจะมีความพรอมดานการอยูในสังคม และรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 5  เด็กและเยาวชนจะมีจิตสำนึกในความซ่ือสัตยสุจริตโตไปไมโกง   

 6  เด็กและเยาวชนเสริมสรางความรู การอยูรวมกัน รูจักการเสียสละ  การใหอภัย 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
   

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคำครหา ท่ีไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจำนวนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปได
สูงท่ีคนทำงานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา  
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แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทำงานในทองถ่ินจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมาก
เทากับท่ีคนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทำงานในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  ของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล    
ผาบอง  ดวยการจัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 ป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
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 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 ป จำนวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
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 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
          2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตำแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตำบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เปนบุคลากรท่ีมี
ความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน       การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของ อบต.ใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทำงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  จำนวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
 
 
 
6. วิธีดำเนินการ 
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 6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตำบล   
 6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล   จำนวน 1 
มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ไม
นอยกวา 90 % 
  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมต่ำกวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลมีความโปรงใส สามารถปองกัน       
การทุจริตของเจาหนาท่ีได 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตำบล
ผาบอง   

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ี ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีหนาท่ีตองทำอีกมากมายในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล นั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสำนัก กอง   ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน 
ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา   
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ข้ึน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตำบล 
ผาบอง  จำนวน 3 ฉบับ ประกอบดวย  
 (1) นายก มอบหมายใหรองนายก   
 (2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา   ดวย
เหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตำบลขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบล  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตำบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีให
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล
องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบล เสนอมา   

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



๕๐ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจดัหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจาย
ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทำใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ ายประจำป  และดำเนิน งานตาม ข้ันตอนของระเบี ยบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสำคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทำ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
 
 



๕๒ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกำหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผูอำนวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.2 จำแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจำนวนโครงการและรอยละของจำนวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



๕๔ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลังองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
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โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทำบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการ
บริหารสวนตำบลหวยโปง จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกำหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ให
สวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจำเปนตองจัด
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
จัดซ้ือ – จัดจางขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  
ท่ีดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไรสาย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  และชุมชนตางๆ ภายในพ้ืนท่ีตำบลผาบอง   
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตำบลหวยโปง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลังองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
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 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคำ
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอำนาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ติดตามความ
คืบหนา และแจงผลการดำเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแตละ
กระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดาน
เอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการ
ตามลำดับ จัดสถานท่ี สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก
ประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตำบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทาง
เทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดาน
การสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
แหลงกำเนิด       การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแกประชาชน สราง
ความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และ
เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/  ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ      ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ำ, ดานน้ำเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, 
ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด การจัดการน้ำเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจางสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบรหิารสวนตำบลผาบอง  มีหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตาม
อำนาจหนาท่ี  และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนหนาท่ีของเทศบาลและในการปฏิบัติ
หนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทำบริการ    
สารธารณะใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี นั้น องคการบริหารสวนตำบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ี
ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการ
มีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ 
จึงตองมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 เพ่ือใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการตอบสนอง
ความตองการ ประกอบกับจังหวัด แจงใหองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติดาน
คุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใส
ในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง 
จำนวน 1 ครั้ง ตอป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตำบลผาบอง   
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลตามรูปแบบท่ี
กำหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตำบลทราบ 
 6.4 ดำเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทำการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจำป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินการ 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จางสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  งบประมาณ  20,000.-  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตำบลหวยโปง  จำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80 
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
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โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตำบล  หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาท่ีตองทำอีก
มากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ    มักจะประสบ
ปญหาดานการอำนวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม    อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการ
เปนจำนวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชา
ไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือ การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเปน และ
ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลำดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสำหรับผูมาติดตอ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู
มารับบริการ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทำการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทำการประพฤติมิชอบตอตำแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทำบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการใหบริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม 
 6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลำดับคิว 
 6.5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนำมา
ปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใชบัตรคิวสำหรับใหบริการแกประชาชนตามลำดับกอนหลัง สำหรับหนวยงานท่ี
ใหบริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี  
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โครงการท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาว
ไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลหวยโปง จึงไดใหความสำคัญในการสรางความเปน
ธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนำแนวทาง
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยก
ดาน เพศ ถ่ินกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกำหนดใหสวน
ราชการจะตองดำเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  จึงมีการ
นำเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการ
แกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรม
โปรงใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการ
ดำเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 
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 6.4 จัดใหมีสถานท่ีสำหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ำสำหรับผู
พิการ 
 6.5 จัดใหมีปายสองภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
   

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปท่ีผานมา 
องคการบริหารสวนตำบลหวยโปง จึงไดจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดข้ันตอนการทำงาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ี
ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลหวยโปง ตามกฎหมายเปน
สำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลหวยโปงใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตำบลผาบอง   
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกเมอบอำนาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทำแผนภูมิแสดงข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ในองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลหวยโปง เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทำให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
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โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปน การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและ
แกไขกระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับ
บริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำใหเกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ 
ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตตำบลผาบอง  ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน
ผูมาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดำเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตำบลผาบอง  และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทำการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนำจุดบกพรองใน
การจัดทำโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2562 - 2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได 
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2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ภายใตกรอบอำนาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร  ปลัด   หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด    
หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร  ปลัด  หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2552  ไดบัญญัติเก่ียวกับอำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบลไวหลายเรื่องหลายประการ 
รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบลเอาไว การท่ีนายก
องคการบริหารสวนตำบลจะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบ
ในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตำบล 
ปาบอน จึงไดกำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายก ใหรองนายก ปลัด    ไดปฏิบัติราชการแทนนายก
องคการบริหารสวนตำบล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตำบลพิจารณา 
 6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายก ใหรองนายก  ปลัด    ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 
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โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคำส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดอบต.และ
หัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 แก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ท่ี  6) พ.ศ.2552 และหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาท่ีตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ นั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความ
สะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือ
มอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสำนัก กอง และฝายตางๆ 
ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอัน
อาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบ
การใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล
ผาบอง  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ี
กำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรบัการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา   
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
สวนรวมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกำลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ต้ังใจ รวม
เปนแกนนำในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนำผูท่ีไดรับการคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุก
ปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกำลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืน
ในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
 3.3 เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลผาบอง   
5. สถานท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกำนัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทำเอกสารผูทำคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา   
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูทำคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 
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2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทำการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน 
พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหนาย 
ทำใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทำใหตองหันกลับมาทำการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปน
การใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทำใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสำคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ี
จะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
   

 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ไดเห็นความสำคัญของการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลำดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลผาบอง  คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
สามารถลดการใชทรัพยากรน้ำและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนำผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดู
แลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ำตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอด
ความรูเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงได
จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจำ
ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแก
เกษตรกรไดนอมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดำเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร   
ถายทอดใหแกเกษตรกร 

4. สถานท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
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5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจำตำบลผาบอง   
 5.2 ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 5.3 มอบใบประกาศนยีบตัร   
 5.4 ประชาสัมพันธ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564)  

7. งบประมาณดำเนนิการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  1,000.-บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
   สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลัพธ 
 10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดำริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนำกลับไปดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 10.2  ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ดำเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตำบล  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลผาบอง    จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ท่ีกำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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โครงการท่ี 2 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบรหิารสวนตำบลผาบอง  กับปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลผาบอง  และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
 องคการบริหารสวนตำบลปาบอน ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหาร
สวนตำบลกับปลัดองคการบริหารสวนตำบล และปลัดองคการบริหารสวนตำบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด 
พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ 
ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
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3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
เปนตน 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
 1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ท่ีไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลหวยโปง เนื่องจากเห็น
ความสำคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานท่ีผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.
,จังหวัด, อำเภอ) แลว องคการบริหารสวนตำบล ยังใหความสำคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมี
เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทำหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี
ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏบิัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไป
ยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวา
ราชการจั งหวัดให เสร็จสิ้ นภายใน 45 วัน  นั บจากวัน ท่ี ได รับทราบผลการวินิ จ ฉัย ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เพ่ือ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

6. วิธีดำเนินการ 
 - ทุกสำนัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหนาท่ีท่ีกำหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงาน
ท้ังสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสำคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลหวยโปง จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

6. วิธีดำเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรอื
คณะทำงาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 



๘๖ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
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2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคำ
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำองคการ
บริหารสวนตำบลปาบอน รวมถึงจัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ข้ึน 
เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดำเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตำบลหวยโปง ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตำบลผาบอง   
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลหวยโปง วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี 
โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ   โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกำหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวน
ตำบลผาบอง  จึงไดจัดทำมาตรการการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  วาปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น 
ท้ังนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน 
และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสราง
เครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออำนาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสำนึกใหแกพนักงานสวนตำบล  พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการ
บริหารสวนตำบลผาบอง  ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
   พนักงานสวนตำบล   พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 6.3 กำหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 
 

 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล 

ผาบอง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เรื่อง คาธรรมเนียมการทำ
สำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ข้ึน 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จำหนาย   จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จำนวน 1 แหง 
 2. ระเบียบองคการบรหิารสวนตำบลผาบอง  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จำนวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  จำนวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จำนวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ภายในองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
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6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทำรางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดทำรางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทำรางแบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564  

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ณ สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลผาบอง   
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสำหรับอำนวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
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โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานสวนตำบลและประชาชนท่ัวไปเรื่อง พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกำหนดหนาท่ีใหหนวยงานของรัฐ         
ตองปฏิบัติอยูหลายประการ เชน หนาท่ีดำเนินการเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามท่ีกฎหมาย
กำหนดในการจัดหาขอมูลขาวสารใหประชาชนท่ีขอเปนการเฉพาะราย หนาท่ีตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสาร
ของราชการทราบ เหตุผลท่ีหนวยงานมีคำสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาท่ีท่ีจะไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
สวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูล และในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  

ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคาและ
สอบ ราคา   รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมท้ัง
การนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ 
ประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถ่ินทุกแหง 

การท่ีผูบริหารและเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว และเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ดำเนินการตางๆของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ
ความเปนจริง รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ อันจะเปนการ
สงเสริมใหมีรัฐบาลท่ีบริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนมาก
ยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น เพ่ือใหพนักงานสวน พนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง มีความรู ความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง   และประชาชนใน
ตำบลผาบอง  ไดรูถึงสิทธิของตน   องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  จึงไดจัดทำ     “โครงการใหความรูแก
พนักงานสวนตำบลและประชาชนท่ัวไป เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540  ประจำป 2560” 
   

2.  วัตถุประสงค                         
 2.1  เพ่ือใหพนักงานสวนตำบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  และประชาชนท่ัวไป   
มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพ่ือใหพนักงานสวนตำบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540   ไดอยางถูกตอง 

2.3  เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปในตำบลผาบอง  ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ  พ.ศ.2540    
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3. กลุมเปาหมาย                  

พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง    และประชาชนท่ัวไปในตำบล 
ผาบอง   

4. วิธีการดำเนินการ 
 จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย   
                   

5. ระยะเวลาดำเนินการ     
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564 

  
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
           หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
  
7. งบประมาณดำเนินการ 
          ไมมีงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
                     สำนักงานปลดั องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    
 9.1    พนักงานสวนตำบล พนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  และประชาชนท่ัวไปใน
ตำบลผาบอง  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    พนักงานสวนตำบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  สามารถปฏิบัติหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง 
 9.3   ประชาชนในตำบลผาบอง  ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   
พ.ศ.2540 
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตำบลผาบอง   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป และการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชำระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลปาบอน ทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน  

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธการดำเนินงานขององคกร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดำเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให
ความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สราง
ความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตำบล ใหสามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล จึงจำเปนตอง
พิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละ
ข้ันตอนท่ีตางกันเปนสิ่งสำคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ใหประชาชนไดรับทราบ  
 2. เพ่ือสรางจิตสำนึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตำบลอยางถูกตองและโปรงใส 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
 4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
 5. เพ่ือนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตำบลและประชาชน 

4. เปาหมาย 
 จัดทำวารสารรายงานประจำป   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดำเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการรวมนำเสนอรางรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 40,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ซ่ึงออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เปนตัวชี้วัด โดย
กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1.  ช่ือโครงการ   โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตำบล แบบมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปและ
แผนชุมชนขององคการบรหิารสวนตำบลผาบอง  อำเภอเมือง   จังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดเวทีประชาคมเพ่ือรวมกันกับประชาคมทุกระดับในเขตพ้ืนท่ี
รวบรวม  วิเคราะหปญหา  ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  และจัดทำเปนโครงการหรือกิจกรรม  
ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและจดัทำแผนชุมชนของหมูบาน 
 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯดังกลาว  และเพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในเขตพ้ืนท่ี
ตำบลบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตำบลหวยโปงและแผนชุมชนของหมูบาน  
เปนการทำงานรวมกันของภาคีการพัฒนาตางๆ  ในเขตพ้ืนท่ีตำบล  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจแหงรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุมคา  และตอบสนองความตองการของประชาชน  องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
จึงจัดทำโครงการประชุมประชาคมหมูบาน/ตำบลแบบมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปขององคการ
บริหารสวนตำบลผาบอง  และแผนชุมชนของหมูบานข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือพิจารณานำโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนปญหา  ความตองการของประชาชนในเขตตำบล         
ผาบอง  จากการจัดเวทีประชาคมตำบลมาบรรจุไวในแผนชุมชนของหมูบานและแผนพัฒนาสี่ปขององคการ
บริหารสวนตำบลหวยโปง 
 3.2  เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในเขตพ้ืนท่ีตำบลผาบอง  บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปของ
องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  และจัดทำแผนชุมชนของหมูบาน 
 3.3  เพ่ือเปนจุดเชื่อมตอยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  
กับปญหาความตองการของประชาชน  อันจะนำไปสูความเห็นพองตองกัน 
 3.4  เพ่ือเปนการทำงานรวมกันของภาคีการพัฒนาตางๆ  ในเขตพ้ืนท่ีตำบลหวยโปง  เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจแหงรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคา  และตอบสนองความตองการของประชาชน 

 

4. เปาหมาย 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลผาบอง  หมูท่ี 1 - 12 
- หนวยงานราชการ 

  
5. ระยะเวลาการดำเนินการ 
     ปงบประมาณ พ.ศ.2562 –พ.ศ. 2564   
  



๑๐๐ 
 

 
6. วิธีการดำเนินการ 

 1.  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพ่ือสรางความเขาใจในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. และจัดทำ
แผนชุมชนรวมกับหนวยงานภาคี 
 2.  ประสานงานกับกำนัน  ผูใหญบาน  เพ่ือแจงใหตัวแทนประชาคมหมูบาน/ตำบลเขารวมการ
ประชาคมตามโครงการ 
 3.  ดำเนินงานตามโครงการและจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตำบล และหนวยงานราชการในเขตพ้ืนท่ี
ตำบลผาบอง  ท้ังหมด 
 4.  ประสานงานกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เพ่ือประสานการดำเนินการจัดทำ
รายละเอียดโครงการพัฒนาเพ่ือประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปและแผนชุมชน 
 5.  รวบรวมโครงการ/กิจกรรม  ท่ีเปนปญหาความตองการของประชาชน  จากการจัดเวทีประชาคม
หมูบาน/ตำบล  เพ่ือดำเนินการจัดทำรางแผนพัฒนาสี่ปและแผนชุมชน 
 6.  สรุปผลการจัดทำโครงการ 

 
7. งบประมาณ 

 70,000  บาท 
8. สถานท่ีดำเนินการ 

หมูบานในพ้ืนท่ีตำบลผาบอง  หมูท่ี 1 – 12 ตำบลผาบอง   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

- สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

10.1  สามารถนำโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนปญหา       ความตองการของประชาชนในเขตตำบล
ผาบอง  จากการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตำบล  มาบรรจุไวในแผนชุมชนของหมูบานและแผนพัฒนาสี่ปของ
องคการบริหารสวนตำบลผาบอง   

10.2  เปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมในเขตพ้ืนท่ีตำบลผาบอง  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนา
สี่ปขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  และแผนชุมชนของหมูบาน 

 

 10.3  เปนจุดเชื่อมตอยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  กับ
ปญหาความตองการของประชาชน  อันจะนำไปสูความเห็นพองตองกัน 
 10.4  เปนการทำงานรวมกันของภาคีการพัฒนาตางๆ  ในเขตพ้ืนท่ีตำบลผาบอง  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจแหงรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคา  และตอบสนองความตองการของประชาชน 

 
11. การติดตามและประเมินผล 
 1. จำนวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมตำบล ไมนอยกวารอยละ60   
  2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแบบติดตามประเมินผล   
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โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 053-686-048 ทางโทรสารหมายเลข 053-686-257 
 6.4 ทางไปรษณีย 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

 ตัวอยางท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตำบลผาบอง เคล่ือนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก 
จึงไดจัดทำโครงการองคการบริหารสวนตำบลผาบอง เคลื่อนท่ี เพ่ือสำรวจความตองการของประชาชนตาม
ครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ดำเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงาน
ดานตางๆ ซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ี อาจดำเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรี
แกประชาชน หรือหากจำเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุด
รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ องคการบริหารสวน
ตำบลผาบอง ซ่ึงอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นำบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง ออกไปใหบรกิารแกประชาชน
หมุนเวียนชุมชนตางๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 กำหนดใหออกเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตำบลผาบอง  
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำรางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนำไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ท้ังหมด 
 4. กำหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี   
 5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
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 6. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำรางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย   
  4. กำหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี   
  5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน 
  6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ
เคลื่อนท่ี 
  7. นำกิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กำหนดออกใหองคการบริหารสวนตำบลผาบอง เคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำ
แผนพัฒนาชุมชน   
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ซ่ึงไดเขารวม
โครงการฯ ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตำบลผาบอง อยางท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลผาบอง มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น
โดยมีเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง รวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลผาบอง และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง 
ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดำเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดำเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 – 2564 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดำเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7  - ขอ 12 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตำบล มีองคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   จึงแตงต้ังคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลผาบอง ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนได
มีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการ
พัฒนาท่ีประชาคมองคการบริหารสวนตำบลผาบอง และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน กำหนดดวยความ
ถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดองคการบรหิารสวนตำบลผาบอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลหวยโปง มีคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
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โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบล ประจำป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขาง
ใหมและมีจำนวนหลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ
และการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอำนาจ องคการบริหารสวนตำบลผาบอง จึงไดจัดทำโครงการ   
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบลประจำป   ข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมี      สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมา อีกทางหนึ่งดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนำองคกรประชาชน เชน กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำชุมชนแพทยประจำ
ตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2 แตงตั้งคณะทำงาน 
 5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกำหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564) 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการกระจายอำนาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน 
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โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ิน
เปนสำคัญ     จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมา
ดวยตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทำงานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง”    การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทำให
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสำคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบสนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจำกัดของชุมชนใน
การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กำหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กำนันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน 
 5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกำหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2562 - 2564)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือ
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กันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 

3.3.2 ดำเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดดำเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปใน
ดานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตำบลผาบอง อยางแข็งขันสำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ กำหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลนั่นคือไดทำหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 12 หมูบาน 

5. วิธีการดำเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตำบล
ผาบอง อยางแข็งขันสำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กำหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ใน
หลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน
กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู
ทำความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ดำเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลผาบอง 
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 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

3.3.3 ดำเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล ตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  องคการบริหารสวนตำบลปาบอน จึงไดจัดทำโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง มีการขับเคลื่อนอยาง
เปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมให อบต.มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลผาบอง และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตำบลผาบอง 
 3.3 เพ่ือดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล
หวยโปง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

6. วิธีดำเนินการ  
 1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 
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 3 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล   
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 6 การดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 
 7 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหาร
สวนตำบลผาบอง 
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบลผาบอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตำบลผาบอง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตำบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
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6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการ
กำหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลหวยโปง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
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โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
จึงไดมีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกำหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกำกับ
ดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ี
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการ
ควบคุมภายใน    ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
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 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 
 
 

 

4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  
ผาบอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล
และผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง ระยะเวลา 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
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 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรอืการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดำเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสำคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกำหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง จึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง เปนไป
อยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตำบล พนักงานครู พนักงานจาง ท่ีมีการดำเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  
6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
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 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดำเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตำบล     (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคำสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตำบลผาบอง จะออกคำสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน
วันท่ีองคการบริหารสวนตำบลผาบอง รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตำแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหนง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผู ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตำแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตำแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดำเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง จะออกคำสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตำบลผาบอง รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
องคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดดำเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 
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 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนำขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินท่ีไมเปนธรรม 
 - นายกองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ออกคำสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กำหนดเปนระดับข้ันของความสำเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดำเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ยาย ขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอำนาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทำใบนำฝากเปนรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเปน
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สำหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดำเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ
คาธรรมเนยีม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจำเปนตองมี
กระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย 
ขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

5. วิธีการดำเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน
กรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
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 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 
เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตำบล 
หวยโปงทำใหเกิดความโปรงใส  ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

ตัวอยางท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตำบลผาบอง จึงไดดำเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกำหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ
องคการบริหารสวนตำบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูล
ขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปด
จากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปน
สำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตำบลผาบอง 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกำหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง ใหความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว 

โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสำคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสำคัญ
ประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดดำเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลผาบอง จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองคกร 
พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง จำนวน 22 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ท้ังในองคการบรหิารสวนตำบลหวยโปงและหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 
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6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตำบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดำเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดำเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสำนัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จำนวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง จำนวน 22 ราย ไดรับการฝกอบรม  
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

 ตัวอยางท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองทำหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตำบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอำนาจระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และท่ีสำคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตำบล 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่อง
ตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน
รวมในการทำงาน 
 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง จำนวน 22 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินงาน 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ   
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 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนำขอมูลแจงในท่ี
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  
10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตำแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน

ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม 
หากใชตำแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทำการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทำ
คอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลผาบอง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 



๑๒๙ 
 

   สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 
 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัป
ชันได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตวัแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ตำบล  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

 
 
 
 
 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2552 กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ิน การจัดทำงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต       ซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสำนึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และ
การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไป
ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จำเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจำเปน
โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ใน
การรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
คอรรัปชันในทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตำบลผาบอง พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจำเปน จึงได
จัดทำมาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตำบลหวยโปง 

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนท่ีตำบลหวยโปง เขามามี
สวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 



๑๓๑ 
 

5. สถานท่ีดำเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีตำบลผาบอง 
 
 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตตำบลผาบอง 
 2. จัดทำฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณ
ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลหวยโปง ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
 5. ทำบันทึกขอตกลง (MOU)   รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตำบลผาบอง กับบุคคล องคกร 
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ทำใหเกิดแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. ทำใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทำใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตำบลผาบอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนท่ีทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี     สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลผาบอง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ตำบลหวยโปง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 3,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 



๑๓๓ 
 

 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข 
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